
Samenvatting Statistiek

College1: samenvatten & beschrijven

Waarom statistiek?

The ability to take data, to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize
it, to communicate it, that’s going to be a hugely important skill in the next decades. Because now we
really do have essentially free and ubiquitous data. So the complimentary scarce factor is the ability
to understand that data and extract value from it.

Onderzoek

Empirisch wetenschappelijk onderzoek (dewereld begrijpen & beschrijven)
Theorie getoetst aan feiten ↔ theologie/ filosofie

● Empirisch wetenschappelijk onderzoek houdt zich bezig met de werkelijkheid (empirie) van
de natuur, de mens en de maatschappij.

o Natuurkunde, biologie, psychologie en economie zijn empirische wetenschappen
o Theologie, filosofie en literatuurwetenschap zijn niet-empirische wetenschappen

● Kenmerkend is, dat de theorie wordt getoetst aan de feiten/data.
● In de methodologie van de empirische wetenschappen speelt de statistiek een belangrijke

rol.

Regels voor onderzoek
● Objectiviteit: De onderzoeker moet integer zijn en hij moet alles doen om te vermijden dat

zijn vooroordelen of belangen de resultaten van het onderzoek vertekenen. (moeilijk: werken
graag met eigen idee)

● !! Openbaarheid: De resultaten van het onderzoek moeten openbaar zijn, zodat anderen er
kritisch op kunnen reageren.

● !!Toetsbaarheid: De resultaten van het onderzoek moeten zo worden gepresenteerd dat
anderen het onderzoek kunnen controleren, eventueel door het te herhalen
→ ! dat alle resultaten moeten k representeren + reproduceerbaar zijn

Exploratief en inferentieel onderzoek
● Exploratief onderzoek heeft tot doel de werkelijkheid te verkennen om daarin

wetmatigheden te ontdekken. De methode is inductief. Centraal staat de vraag: Wat is er aan
de hand? (Beschrijvende statistiek = data exploreren) → gn theorie geven, info creeëren,
inzicht krijgen
Vb: De systematische registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen

● Inferentieel onderzoek toetst of wetenschappelijke hypothesen en theorie¨en al of niet in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Het Engelse werkwoord ’to infer’ betekent
’concluderen’. Centraal staat nu de vraag: Klopt mijn verklaring? (Inferenti¨ele statistiek) →
theorieën toetsen

● → vullen elkaar aan (relatie tss de twee) (1st expl dan infer.)



Het hypothetisch-deductieve model

Empirisch wetenschappelijk onderzoek
● Een goed onderzoek begint met een goede vraagstelling daarna:

● Dataverzameling

Definitie:

Data= Feiten die verzameld worden om antwoord te kunnen geven op vragen die gesteld worden.

Synoniem: gegevens.

Data vormen dus de basis voor informatie. Twee belangrijke concepten:

1) Onderzoekseenheden:
Statistiek maakt gebruik van onderzoekseenheden

● Personen

● Dieren, planten

● Ziekenhuizen, patiënten

● Studenten, docenten, onderwijsgroepen

● …

2) Variabelen
Statistiek maakt gebruik van kenmerken van onderzoekseenheden

Variabele: Een kenmerk van de onderzoekseenheid, bijvoorbeeld

● Geslacht, gewicht, leeftijd (epidemiologische studie)

● Bloeddruk, cholesterol, hemoglobine (klinische studie)

● Risicovol gedrag, alcoholconsumptie (verkeersongevallen)

● ...



Meting (van variabele) = Een waarde/getal of code die is toegekend aan een variabele

vb: geslacht: man/vrouw: man = 1, vrouw = 2

Kwalitatieve variabelen
Kunnen niet gebruikt worden voor berekeningen

● Nominale variabele (enkel “label”, getallen gn kwantiteit)

o Soort kanker: prostaat, long, darm

o Geslacht: man, vrouw

o Afkomst: autochtoon, allochtoon

● Ordinale variabele (Meer structuur, natuurlijke volgorde)

o Sportprestatie: 1ste, 2de en 3de plaats

o Sociaal economische status (SES): laag, midden, hoog

o Opleiding: lager, middelbaar, universitair

Kwantitatieve variabelen
● Interval variabele: Geen absoluut nulpunt

•Variabelen kunnen gebruikt worden voor berekeningen,

bijv. gemiddelde, maar niet voor verhoudingen (ratios). Geen  natuurlijk nulpunt.

Vb.: temperatuur Celsius - Fahrenheit

Interval variabelen kunnen niet gebruikt worden voor verhoudingen

(ratios)

o Temperatuur: Vandaag is de temperatuur in Leuven 20◦C en in Ieper

▪ 10◦C Is 20◦C tweemaal zo warm als 10◦C?

▪ Is 68◦F tweemaal zo warm als 50◦F ?

o Intelligentie: IQ scores



Waarschuwing: Interval variabelen hebben geen absoluut nulpunt

● Ratio variabele: Absoluut nulpunt

•Variabelen kunnen gebruikt worden voor berekeningen,

bijv. gemiddelde (natuurlijk nulpunt).

o Lengte: in cm of m

o Gewicht: in gram of kilogram

o Bloeddruk: in mm HG

Opmerking: Ratio variabelen hebben een absoluut nulpunt

Statistiek
● Beschrijvende statistiek

= De analyse begint vaak met de samenvatting en beschrijving van de data. De

oorspronkelijke uitkomsten worden samengevat, waardoor details verloren gaan, maar

overzicht en inzicht worden gewonnen. (organiseren van data)

o Verzamelen, classificeren en presenteren van data

o Tellen van uitkomsten:

▪ Frequentietabel: Nominaal, Ordinaal

▪ Staafdiagram: Nominaal, Ordinaal

▪ Histogram: Interval, Ratio

▪ Klassenindeling: Interval, Ratio

▪ Tak-blad-grafiek: Interval, Ratio

● Inferentiële statistiek

= De inferentiele statistiek doet kwantitatieve uitspraken over de eigenschappen van een

populatie op basis van de uitkomsten van steekproefonderzoek. (welke centrale waarde? P

hoever k uitkomsten van elkaar liggen?)

o Toetst van wetenschappelijke hypothesen en theorieën

o Conclusies trekken

Frequentieverdeling
● Frequentieverdeling

De verzameling van alle uitkomsten in een onderzoek en de met die uitkomsten

geassocieerde frequenties wordt frequentieverdeling genoemd. Een frequentieverdeling kan

in een frequentietabel of in een grafiek, bijvoorbeeld een histogram of een staafdiagram,

worden weergegeven.

Vb: Frequentietabel p. 7

● Centrummaten

De belangrijkste karakteristieken van een frequentieverdeling zijn centrum en spreiding. Het

centrum geeft aan rond welke centrale waarde de uitkomsten liggen. De spreiding geeft aan

hoe ver de uitkomsten uiteen liggen. Voor deze karakteristieken van centrum en spreiding

bestaan diverse kengetallen, de zg. centrummaten en spreidingsmaten. Andere kenmerken

van een frequentieverdeling zijn scheefheid en modaliteit.



Staafdiagram

● Een staafdiagram (eng. barchart)

vat de uitkomsten op een variabele grafisch samen. In een staafdiagram staan op de

horizontale as de waarden van de variabele. De hoogte van de staaf komt overeen met de

frequentie of de proportie (of het percentage) van de bijbehorende waarde. Om aan te geven

dat er tussen twee discrete waarden geen andere waarden mogelijk zijn raken de staven

elkaar niet. → makkelijker om structuur/patroon te zien

● Wanneer is het geschikt?

Een staafdiagram is geschikt voor (discrete) variabelen met een beperktaantal verschillende

waarden. Als het aantal staven te groot wordt neemt de overzichtelijkheid en daarmee de

informatieve waarde af. De staven staan niet in een dwingende volgorde, daarom is het

staafdiagram ook bruikbaar voor uitkomsten op nominaal meetniveau.

Voorbeeld p. 9

Histogram (classificeren)
Als er veel verschillende uitkomsten zijn, is het overzichtelijker de uitkomsten in klassen onder te

brengen en de frequenties voor ieder van de klassen te bepalen.

● Histogram

= Een histogram vat de uitkomsten van een continue variabele samen. De uitkomsten worden

door classificeren in intervallen van gelijke klassenbreedte ingedeeld. In het histogram staan

op de horizontale as de klassen. Boven iedere klasse wordt een kolom getekend. De hoogte

van de kolom komt overeen met de frequentie of de proportie (of het percentage) van de

uitkomsten in die klasse. Om aan te geven dat de variabele continu is, grenzen de kolommen

aan elkaar. (= manier om data te visualiseren)

● Aantal klassen: ongeveer √n (n is het aantal waarnemingen). Minimaal moeten er 4 en

maximaal mogen er 20 klassen zijn.

● Klassenbreedte = Range / aantal klassen. De range is het verschil tussen de grootste en de

kleinste gevonden uitkomst.

● In de regel zijn klassen even breed.

● Klassen moeten exclusief en uitputtend zijn. Exclusief: iedere uitkomst in slechts ´e´en klasse.

Uitputtend: iedere uitkomst kan in een klasse worden ingedeeld

Vb: P. 10

Frequentieverdeling versus Kansverdeling
Kansverdeling: Als we de klassenbreedte steeds kleiner maken en het aantal waarnemingen

onbeperkt laten toenemen, ontstaat in de limiet een vloeiende curve.

● Normaalverdeling

● Student’s t-verdeling

● Chikwadraat-verdeling

● F-verdeling

Tak-blad-grafiek of Stem-and-leaf plot
= iets tussen table en grafiek



● John.W. Tukey 1915-2000

Be approximately right rather than exactly wrong.

● Bit=binary digit

● Software

● Box plot

Centrummaten (formularium)
Een centrummaat is een getal dat aangeeft rond welke centrale waarde de uitkomsten van een serie

waarnemingen liggen. Veel gebruikte centrummaten zijn:

● Modus = De modus is de uitkomst, die het meest voorkomt, dus die met de hoogste

frequentie.

● Mediaan= de middelste uitkomst

● Gemiddelde = van een serie uitkomsten x1, x2, . . . , xn is de som van allenuitkomsten gedeeld

door het aantal uitkomsten (n).

Spreidingsmaten
= Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of

willen verklaren, schrijven we in de statistiek toe aan het toeval. Veel gebruikte Spreidingsmaten zijn

● Variantie/Standaarddeviatie (formularium)

De deviatie (d2) van een uitkomst is het kwadraat van het verschil tussen die uitkomst (x) en

het gemiddelde van alle uitkomsten (¯x):

d2 = (x − ¯x)2

Deviaties geven informatie over de spreiding van uitkomsten. De variantie, s2 x , van een

serie uitkomsten x1, x2, . . . , xn is het gemiddelde van de deviaties, d2i , van die uitkomsten:

(of delen door (n-1)



Voorbeeld: p. 17-18

● Range/ variatiecoëfficiënt

De standaardafwijking gedeeld door (de absolute waarde van) het gemiddelde, sx/|¯x|,

wordt relatieve standaardafwijking of Variantiecoëfficiënt genoemd. Omdat sx en ¯x in

dezelfde grootheden worden gemeten, is de Variantiecoefficient dimensieloos. Soms wordt

de Variantiecoefficient met 100 vermenigvuldigd en dan in procenten uitgedrukt.

De Variantiecoefficient wordt vaak gebruikt om de spreiding van variabelen te vergelijken, die

op verschillende schalen zijn gemeten. De Variantiecoefficient is alleen zinvol te gebruiken,

als de uitkomsten of allemaal positief of allemaal negatief zijn.

Voorbeeld

Vb.: p. 19

● Interkwartielafstand

o Kwartielen: Verdelen in 4 gelijke delen

o Decielen: Verdelen in 10 gelijke delen

o Percentielen: Verdelen in 100 gelijke delen

Boxplot
All models are false but some models are useful →George E.P. Box

Box plot: 5 numbers summary

● Maximum

● 3de kwartiel: Q3

● 2de kwartiel: Q2=Mediaan

● 1ste kwartiel: Q1

● Minimum

● (outlier)

● Interkwartielafstand= IQR (Q3-Q1)

(Boek: Kalama studie,roken-kanker, cancer survival)



College 2:Samenvatting & waarschuwing
→ technieken gebruiken om patronen in data te zien

Populatie en steekproef
● De populatie = verzameling van alle elementen (of objecten), waarvoor de resultaten van het

onderzoek gelden.

● De steekproef is een representatieve deelverzameling. Waarom een steekproef van beperkte

omvang?

Er kunnen diverse redenen zijn om onderzoek uit te voeren met een steekproef van beperkte

omvang en niet met de hele populatie.

o Als de populatie groot is kan het fysiek onmogelijk of te duur zijn om alle elementen

uit de populatie aan het onderzoek te onderwerpen.

o In andere gevallen is het onderzoek destructief en kan om die reden niet op alle

elementen in de populatie worden uitgevoerd.

o In weer andere gevallen is de populatie (in principe) oneindig groot

● Meetniveua’s

● Welke centrum/ spreidingsmaat?

● Frequentietabel/histogram?

● Boxplot?

● Takblad grafiek?

● Z-score?

Meetniveau van variabelen

Variabelen
Het is belangrijk om het meetniveau van een variabele te bepalen omdat:

● Centrummaten niet voor alle variabelen geschikt zijn

● Spreidingsmaten niet voor alle variabelen geschikt zijn

● Kwantitatief (interval/ratio) / kwalitatief: (nominaal/ordinaal)



Centrum maten
● De modus kan op ieder meetniveau bepaald worden. Het is altijd mogelijk de meest

voorkomende uitkomst aan te wijzen (voorbeeldkankersterfte)

● Om de mediaan te bepalen moeten de uitkomsten in rangorde gezet worden. Dit kan alleen

met variabelen die minimaal op ordinaal meetniveau gemeten zijn (n nominaal)

● Het gemiddelde berekenen is alleen zinvol als de variabele minimaal op intervalniveau

gemeten is (nt nominaal, ordinaal)

Correlatie of Causaliteit?
In de grafiek is duidelijk te zien dat de wereldwijde afname van het aantal piraten over de laatste 180

jaar leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur op de aarde.

Ergo, als je dus de opwarming van de aarde tot een stilstand wilt brengen, moet je een piraat worden.

● Causaliteit is een principe binnen de statistiek dat vaak op een verkeerde wijze wordt

gebruikt en geïnterpreteerd.

● Media, politici en lobby groepen halen regelmatig correlaties uit onderzoeken aan als direct

bewijs voor hun eigen standpunten.

● Ondanks dat variabelen een bepaalde samenhang lijken te vertonen, is dit geen rechtstreeks

bewijs van onderliggende causaliteit.

● Caualiteit bewijzen d.m.v. gerandomiseerde studies

Centrummaten en uitbijters
Een uitbijter(outliner)  is een onverwacht hoge of lage uitkomst.

● Uitbijters hebben geen enkele invloed op de modus

● De mediaan is de middelste uitkomst en deze wordt minder sterk beïnvloed door uitbijters

● Uitbijters hebben wel invloed op het gemiddelde. Bij de berekening van het gemiddelde

worden namelijk alle uitkomsten gebruikt, ook de extreem hoge of lage

Uitbijter of niet?  De waarnemingen van de groei passen bij een lineair groeimodel. De uitbijters

moeten wel een vergissing of experimentele fout zijn. Of curvilinear model? (Vb p. 17-18) →
Uitbijter of niet?

Wat we verwachten hangt af van het theoretische model dat we bij het waarnemen hanteren. Drie

conclusies kunnen worden overwogen: (vb: P. 21)

● Er is niets aan de hand, onwaarschijnlijk is niet hetzelfde als onmogelijk

● Het model beschrijft de waarnemingen niet correct en moet worde aangepast (→ theorie

nt goed? K uitbijters nt verklaren)

● De uitkomst zelf is fout en moet gecorrigeerd of verwijderd worden



Scheefheid
● Rechtsscheef: Hogere waarden in de verdeling zijn oververtegenwoordigd ten opzichte van

een symmetrische verdeling
● Linksscheef: Lagere waarden in de verdeling oververtegenwoordigd

● Als centrummaat kan bij een sterk scheve verdeling beter de mediaan worden gekozen
● Het gemiddelde wordt door extreme waarden onevenredig sterk be¨ınvloed
● Als spreidingsmaat is bij een sterk scheve verdeling om vergelijkbare reden de

interkwartielafstand te verkiezen boven de standaardafwijking

Centrum en spreidingsmaten
Welke centrum en spreidingsmaten zijn geschikt?  (vb. p.: 22-23)

● Symmetrisch

o Bimodaal

o Mediaan=Gemiddelde

o Standaarddeviatie

o Standaardafwijking

Frequentiepolygoon
● Uitgaande van een histogram kan een frequentiepolygoon getekend worden.

● Op de verticale as staan de frequenties, op de horizontale as staan de klassenmiddens.

● De frequenties worden tegen de klassenmiddens uitgezet en de verkregen punten worden

verbonden met een lijn.

● Vb. p.: 25

Ongelijke klassenbreedte: Frequentiedichtheid
● Wanneer uitkomsten in klassen van ongelijke breedte (intervallen nt even breed)  zijn

ingedeeld, kunnen de frequenties een vertekend beeld opleveren. Bij een variabele die in

ongelijke klassen is ingedeeld, is het daarom beter om met frequentiedichtheden te werken.

● De frequentiedichtheid legt een relatie tussen de frequentie en de klassenbreedte.

● Frequentiedichtheid = Frequentie / klassenbreedte vb: p. 27



Transformatie en z-score
Gegeven een variabele x met een gemiddelde 5 en variantie van 1.5

● Hoe verandert het gemiddelde en de variantie als bij x het getal 19 wordt opgeteld? (y = x +

19)

● Hoe verandert het gemiddelde en de variantie als x met 2 wordt vermenigvuldigd? (y = 2· x)

● Vb. p: 32

Lineaire transformatie (formularium)
Gegeven een variabele x met een gemiddelde ¯x en variantie van sx²

● y = a · x + b

● ¯y = a · ¯x + b

● S²y = a² · s²x

Z-transformatie
z = x − ¯x/ sx (formularium)

● Het gemiddelde van z is altijd 0 (¯z = 0) en de variantie is altijd 1 (s²z = 1)

● Een negatieve waarde betekent kleiner dan het gemiddelde van de groep, een positieve

waarde is bovengemiddeld

● De waarde +1 betekent 1 standaardafwijking groter dan het gemiddelde, de waarde -2

betekent 2 standaardafwijkingen kleiner dan het gemiddelde

● Vb. p: 36

Klassenindeling en Kansverdeling
● Kansverdelingen =

Als we de klassenbreedte steeds kleiner maken en het aantal waarnemingen onbeperkt laten

toenemen ontstaat in de limiet een vloeiende curve.

o Normaalverdeling

o Student’s t-verdeling

o Chikwadraat-verdeling

o F-verdeling

Normaalverdeling
● 2 kenmerken: (μ, σ) (gem. & standaardev.)

● Symmetrisch

● Modus= mediaan= gemiddelde

(vb.p: 51)



College 3: Systematiek van het Toeval
Het toeval: Het voorkomen van gebeurtenissen waarvoor geen doeloorzaak te vinden is.

● Natuurkunde: Kwantummechanica

● Biologie: Evolutietheorie

● Psychologie: Synchroniciteit

● Statistiek en wiskunde

In de achttiende eeuw ontdekten de wiskundigen al dat een groot aantal metingen op een bepaald

gegeven veelal een soortgelijke vorm lieten zien als deze Gauss-verdeling: De normaleverdeling

/Bell-curve

● De maximumtemperatuur op 5 augustus in De Bilt, gemeten over verschillende jaren

● Lichaamslengte

● De intelligentie van een grote groep proefpersonen van dezelfde leeftijd

● Waarom?

Inferentiele statistiek
De inferentiele statistiek doet kwantitatieve uitspraken over de eigenschappen van een populatie

maar...

● Het is vaak onmogelijk om een volledige populatie te onderzoeken. Dan moet je je behelpen

met een steekproef uit de populatie (dur, tijd, te groot,…)

● Op grond van de resultaten van de steekproef moet een uitspraak gedaan of een beslissing

genomen worden over de volledige populatie.

● → technieken om patronen uit data te vinden

In de praktijk vaak: (eerst gem. vinden en hier een uitspraak over doen)

● Op basis van bekend steekproefgemiddelde uitspraken doen over onbekende μ van de

populatie

● Om inzicht te krijgen in het gedrag van steekproefgemiddeldebonderzoeken hoe

steekproefgemiddelden uit een bekende populatie zich gedragen

Steekproefgemiddelden
= resultaten generaliseren

Proberen inzicht te krijgen in het gedrag van steekproefgemiddelden

● Is er sprake van bepaalde wetmatigheden?

(van waar komen de SP gem.? → via simulaties)

● Om inzicht te krijgen in het gedrag van het steekproefgemiddelden onderzoeken hoe

steekproefgemiddelden uit een bekende populatie zich gedragen

Uit een populatie alle mogelijke steekproeven van n stuks trekken en kijken naar de gemiddelden van

die steekproeven

Voorbeeld p. 10



1 conditie; # elementen, SP : groot → meer normaal (want gem komen v normale pop (ook al zijn

data nt normaal) → SP moet groot genoeg zijn (n=25)

Centrale limietstelling
● Populatie met gemiddelde μP en variantie σ²P

● Steekproef van omvang n wordt getrokken

● De kansverdeling van het steekproefgemiddelde is (bij voldoende grote steekproef n) normaal

verdeeld met gemiddelde μP en variantie σ²P/n

Waarom is de wereld normaal?

● Lichaamslengte

● Genetische factoren

● Economische factoren

● ...

● Lichaamslengte = Gemiddeld Effect

Voorbeeld: Geboortegewicht en SES p. 13

! er is variabiliteit → andere SP → andere uitkomsten

Inleiding
● Veel wetenschappelijk onderzoek heeft het doel na te gaan of een bepaalde hypothese juist

is

● Het is slechts zelden mogelijk alle elementen van de populatie in een onderzoek te betrekken.

In veel gevallen is dat ook niet noodzakelijk

● Gewoonlijk beperkt men het onderzoek tot een steekproef, bestaande uit een deel van de

elementen van de populatie

● Dit heeft echter als gevolg dat men rekening moet houden met de onvermijdelijke

variabiliteit van steekproeven bij het toetsen van een hypothese

Voorbeeld geboortegewicht p. 22

Formeel kader;



Toetsen van hypothesen

Twee methoden:
● Gebruikmaken van p-waarde

● Gebruikmaken van betrouwbaarheidsinterval (beter)

Neyman en Pearson:
Een toets is een beslissingsregel en het doel van het toetsen van hypotheses is het vaststellen of er

voldoende statistisch bewijs is om een hypothese te verwerpen

● Bij het testen van hypotheses zijn er twee mogelijke fouten die kunnen voorkomen

o H0 verwerpen terwijl H0 waar is: Fout van de eerste soort (Type I) = vals pos

o H0 niet verwerpen terwijl H0 niet waar is: Fout van de tweede soort (Type II) = vals

neg

Meestal is de type I fout belangrijker, dus we willen een beslissingsregel construeren die de kans op

een fout van de eerste soort klein houdt.

P(H0 verwerpen|H0 waar) = α

Als we α klein kiezen, dan zal de beslissingsregel H0 bijna nooit verwerpen als H0 waar is.

● α: Kans op een fout van de eerste soort

● α: Significantieniveau

● Hoe kunnen we zo een beslissingsregel construeren?

Algemene setup
● Bepaal indien nodig wat de nul- en wat de alternatieve hypothese moeten worden

● Kies een geschikte toetsingsgrootheid

● Bereken de p waarde

● Als p < α verwerp H0

● Vaak α = 0.05 (5%)

Toetsingsgrootheid: Centrale limietstelling
● Populatie met gemiddelde μP en variantie σ²P

● Steekproef van omvang n wordt getrokken

● De kansverdeling van het steekproefgemiddelde is (bij voldoende grote steekproef n) normaal

verdeeld met gemiddelde μP en variantie σ²P/n



Z-score:
● z = √n( X – μP/σP)

● Steekproef van omvang n wordt getrokken

● Bij voldoende grote steekproef n is de z score normaal verdeeld met gemiddelde 0 en

variantie 1

● Vb. p. 29

Eenzijdig of tweezijdig toetsen
De formulering van de alternatieve hypothese bepaalt of we eenzijdig of tweezijdig toetsen.

● HA: populatieparameter = waarde van de nulhypothese:

Dan wordt er tweezijdig getoetst (beter: getoetst met tweezijdig alternatief)

● HA: populatieparameter > waarde van de nulhypothese:

Dan wordt er eenzijdig getoetst (beter: getoetst met eenzijdig alternatief). Het alternatief is

hier rechtseenzijdig

● HA: populatieparameter < waarde van de nulhypothese:

Dan wordt er eenzijdig getoetst (beter: getoetst met eenzijdig alternatief). Het alternatief is

hier linkseenzijdig

Aannames z-test
● De populatieverdeling van de waarnemingen is normaal ´of de steekproefomvang is groot

(vuistregel: n > 25)

● De waarnemingen zijn onafhankelijk

● De standaardafwijking in de populatie is bekend



William Gosset: t-toets
● William Gosset: Publiceerde onder

● het pseudoniem “Student”

● X1, . . . ,Xn normaal met parameters μ en σ (beide onbekend)

● t-scores t = X – μ/S/√n

● De verdeling van t is een t-verdeling met n − 1 vrijheidsgraden

Aannames
● De populatieverdeling van de waarnemingen is normaal ´of de steekproefomvang is groot

(vuistregel: n > 25)

● De waarnemingen zijn onafhankelijk

Opmerkingen bij statistische toetsen
● Men kan niets 100% bewijzen of weerleggen, maar enkel kansen bepalen dat iets waar of niet

waar is

● Statistisch significant is een mathematisch gegeven, maar zegt niet dat iets praktisch

belangrijk of relevant is

● Tweezijdig toetsen tenzij verschil slechts in 1 richting mogelijk is, bij beenzijdig toetsen gaat

men H0 sneller verwerpen

● Formuleer medische hypothese in termen van H0

● Vb. p: 49



College 4 & 5 : principe van statistische toetsen

Wat is een p-waarde?
Een p-waarde is in kans...maar de kans van wat? Drie stappen:

● Veronderstel H0 geldt

● Bereken |t|. In de case study |t| = 5.455

● De p-waarde is de kans om iets extremer dan t-score (5.455) te observeren

Assumptie fout → Ho verwerpen

Betrouwbaarheidsinterval (formularium)
● Een betrouwbaarheidsinterval is een intervalschatting voor een parameter

● In tegenstelling tot een puntschatting geeft een betrouwbaarheidsinterval een heel interval

van betrouwbare waarden (schattingen) van de parameter

● Van alle realisaties van het interval zullen sommige de parameter wel bevatten, maar

sommige niet

● De kans dat het stochastische interval de parameter bevat heet de betrouwbaarheid van het

interval

● Betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde μ

● De kans dat het stochastische interval de parameter bevat heet de betrouwbaarheid van het

interval

P (μ ligt in BI1−α) = 1 − α
Vaak α = 0.05 dus... P (μ ligt in BI0.95) = 0.95

● 95% van alle realisaties van het interval zullen het gemiddelde van de populatie μ bevatten

● Vb. p. 14,17

Aannames
● De populatieverdeling van de waarnemingen is normaal ´of de steekproefomvang is groot

(vuistregel: n > 25)

● De waarnemingen zijn onafhankelijk



Twee gemiddeleden

Er worden twee situaties onderscheiden

● Onafhankelijke of niet gepaarde steekproeven

● Afhankelijke of gepaarde steekproeven

Keuze wordt bepaald door de opzet van het onderzoek

Afhankelijke of gepaarde steekproeven
Voorbeeld: afslankproduct p. 33 + Women in the labor force p.48

● Model wordt vaak gebruikt in situaties waarin sprake is van een voor en nameting

● Eenvoudigste longitudinale design

● Op elke persoon worden dus twee metingen verricht

● Metingen van eenzelfde persoon zijn gecorreleerd

Als het afslankproduct geen effect heeft, zou het verschil in gewicht voor en na de behandeling

ongeveer gelijk aan 0 zijn.

→ Het probleem is daarmee teruggebracht tot een probleem met 1 steekproef:

Is d = Na-Voor redelijkerwijs afkomstig uit een populatie met μd = 0 en onbekende σd

→ H0 : μd = 0 vs HA : μd ≠ 0

Onafhankelijke of niet gepaarde steekproeven
Voorbeeld stress invloed op tijd bij opdracht p. 2

● De elementen in de ene steekproef hebben niets te maken met de elementen uit de andere

steekproef

● Er is sprake van twee populaties, met uit elk daarvan een steekproef

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet we kennis hebben van het gedrag van het verschil

tussen twee gemiddelden

● Eerder was het nodig het gedrag van ￣ X te kennen

● Nu moeten we het gedrag van Δ = ￣ XS − ￣ XC leren kennen

● Net als ￣ X, is Δ= ￣ XS − ￣ XC een random variabele



Centrale limietstelling

● Populatie met gemiddelde μP en variantie σ²P(standaarddeviatie σP)

● Steekproef van omvang n wordt getrokken

● De kansverdeling van het steekproefgemiddelde is (bij voldoende grote steekproef n) normaal

verdeeld met gemiddelde μP en variantieσ² = σ²Pn (standaarddeviatie σ = σP√n )

Theorie: Het verschil van twee normaal verdelingen

● XA is normaal verdeeld met gemiddelde μA en variantie σ2A

● XB is normaal verdeeld met gemiddelde μB en variantie σ2B

● XA en XB zijn onafhankelijk

Onafhankelijke steekproeven: Twee situaties

(eerst toets variantie, daarna toets un/equal variances)

● De onbekende populatie-standaarddeviaties zijn gelijk aan elkaar: σS = σC = σp

Vb.p. 16

→ Equal variances

● De onbekende populaties-standaarddeviaties zijn niet gelijk aan elkaar: σS = σC

→ Unequal varinaces

Levene’s test (SPSS)

Hartley’s test

Parametrische toetsen
● Onafhankelijke of niet gepaarde groepen

o Twee onafhankelijke groepen: t-toets.

o Vraag: Is er gemiddeld genomen sprake van een verschil tussen de metingen?

● Afhankelijke of gepaarde steekproeven

o Twee afhankelijke groepen (gepaarde waarnemingen of matched pairs): Gepaarde

t-toets.

o Vraag: Is er gemiddeld genomen sprake van een verschil tussen voor-en nameting?

● Kritische noot

o p-waarde wordt uitgerekend onder de aanname dat

▪ (a) De kansverdeling van uitkomstvariabele (de verdeling van de verschillen

d) is normaal, of

▪ Het steekproefaantal “voldoende” groot is (n > 25)

o (a)  In het algemeen moeilijk na te gaan. Er zijn toetsen voor normaliteit gebaseerd

op steekproefwaarnemingen maar

▪ Voor kleine steekproeven niet geschikt en



▪ Zelfs als “statistisch afwijkend” van normaliteit, zegt dit niet alles over de

vorm van de echte venverdeling.

Verdelingsvrije toetsen
● De meeste statistische toetsen gaan ervan uit, dat de uitkomstvariabele een bekende

kansverdeling heeft, bijvoorbeeld de normale verdeling.

● Soms is deze aanname zelfs niet bij benadering juist. In die gevallen worden verdelingsvrije

toetsen toegepast.

● Verdelingsvrije toetsen worden ook niet-parametrische toetsen genoemd, omdat er geen

parameters zijn, zoals μ, σ² die de kansverdeling van de uitkomstvariabele karakteriseren.

● Bij verdelingsvrije toetsen worden over de kansverdeling van de uitkomstvariabele geen of

slechts een paar aspecifieke aannames gedaan.

Verdelingsvrije toetsen kunnen worden toegepast: (alternatief als data nt norm. Verdeeld zijn&n<25)

● Als het meetniveau van de uitkomstvariabele interval of hoger is, maar de kansverdeling van

de uitkomstvariabele niet normaal is of (waarschijnlijk) sterk afwijkt van de normale

verdeling.

● Dit zal bij kleine steekproeven eerder een probleem zijn dan bij grote, omdat bij grote

aantallen de centrale limietstelling van toepassing is.

● In principe kunnen verdelingsvrije toetsen altijd worden toegepast, ook als de kansverdeling

van de uitkomstvariabele wel normaal is.

Onafhankelijke groepen: Wilcoxon rangsom toets
De Wilcoxon rangsom toets (Mann-Whitney toets) is het verdelingsvrije equivalent van (Student’s)

t-toets voor onafhankelijke steekproeven.

● H0 : Er is geen verschil in overlevingstijd tussen darm- en bronchus kanker

● H1 : Er is een verschil in overlevingstijd tussen darm- en bronchus kanker

Aannames van Wilcoxon rangsom toets

● De score van elke groep zijn onafhankelijk/ongecorreleerd en de twee groepen zijn

onafhankelijk van elkaar.

● De waarnemingen zijn van ten minste ordinaal niveau.

● Vb. p: 45

Wilcoxon rangtekentoets
● De Wilcoxon rangtekentoets is het verdelingsvrije equivalent van de gepaarde t-toets.

● Deze toets wordt vooral toegepast, als de verdeling van de verschillen sterk afwijkt van de

normale verdeling en n < 25.

o H0 : Er is geen verschil in gewicht voor en na de behandeling

o H1 : Er is een verschil in gewicht voor en na de behandeling



College 6 & 7: Samenhang tussen variabelen
Associatie en correlatie

Twee kans variabelen zijn afhankelijk, als de kans op een uitkomst op de ene variabele afhankelijk is

van de uitkomst op de andere variabele.

Van elke onderzoekseenheid worden twee variabelen gemeten.

Voorbeeld Kalama studie:

Drie maten voor de sterkte van de samenhang

● Covariantie

● Correlatie coëfficiënt

● Odds ratio, RR

Covariantie

P 5: covariantie & kwadranten!



Nadeel: (nt eenvoudig te interpreteren)

● Gevoelig voor spreiding van x en y

● Gevoelig voor verschillen in schaal

● Vb. p: 9

Pearson Correlatie coëfficiënt
→ standaardiseren vb. p: 11

● Een correlatiecoëfficiënt geeft de richting en sterkte aan van de samenhang tussen twee

variabelen.

● Correlatiecoëfficiënten kunnen waarden aannemen tussen -1 (een perfecte negatieve

correlatie) en +1 (een perfecte positieve correlatie).

● Een waarde rond nul geeft aan dat de variabelen geen lineaire samenhang vertonen.

● Een positieve correlatie betekent, dat een hoge waarde van de ene variabele gepaard gaat

met een hoge waarde van de andere variabele.

● Bij een negatieve correlatie is het omgekeerde het geval: hoge uitkomsten op de ene

variabele gaan gepaard met lage waarden op de andere.

● Perfect positieve correlatie tss x en y → 1

● Perfect negatieve correlatie tss x en y → - 1

● Geen correlatie tss x en y → 0

● Vb p. 13

Samenvatting: Correlatie coëfficiënt rxy conclusie:

● Het is een maat voor lineaire samenhang

● Het ligt tussen −1 en 1 (−1 ≤ rxy ≤ 1)

● Het verandert niet bij een lineaire transformatie

( resultaten zullen verandere wnr andere SP gebruikt w → biologische variabiliteit!!)



Toetsen van Pearson’s correlatieco¨effici¨ent
● In een steekproef van n paren waarnemingen kunnen we de correlatiecoëfficiënt, r,

berekenen.

● r is een schatting van de correlatieco¨effici¨ent, ρ, in de populatie, waaruit de steekproef is

getrokken.

● Vervolgens kunnen we de nulhypothese toetsen, dat de correlatie in de populatie gelijk nul is,

dus H0 : ρK = 0.

● Vb. p: 18

Patronen van causaliteit in ons brein
● Het menselijk brein is gebouwd om onbewust connecties te leggen tussen vele verschillende

contrasterende stukken informatie.

● Ons brein probeert vaak om patronen te vinden in willekeurige data, verbindt hier vervolgens

een conclusie aan, en gaat er van uit dat er een relatie aanwezig is (Batten, 2009).

Confouding variabele
● Een confounding variabele is een variabele buiten het bestaande model,die (positief of

negatief) correleert met zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabele.

● In dit specifieke voorbeeld is dat de buitentemperatuur (variabele Z).

● Het aantal verkochte ijsjes en het aantal verdrinkingen zijn beide symptomen van een

stijgende buitentemperatuur en het is teven mogelijk dat er geen directe samenhang tussen

de variabelen X en Y bestaat.

Beste rechte lijn
Vb. p: 39

Francis Galton (neef charles Darwin)

→ regressie & correlatie

→ het fenomeen regressie richting het gemiddelde (p.41: intercept & helling)

Hellingshoek & correlatiecoëfficiënt
Helling ≠correlatie → zegt iets over sterkte van verband als sx = sy. In dat geval b1 = rxy .

Teken van b1 en rxy is hetzelfde

b1 = rxy. Sy/sx

sy > 0 en sx > 0, zodat als:

● rxy > 0, dan ook b1 > 0 (helling + → cor +)

● rxy < 0, dan ook b1 < 0 (helling - → cor -)

● rxy = 0, dan ook b1 = 0 (helling 0 → cor 0)



Lineaire regressie

Kleinste kwadranten model
Welke lijn past het best bij de pntenwolk???? P. 45

Bronnen van variatie



De som van de kwadranten
SSTotal = SSRegression + SSError

● SSTotal : Totale variatie in de waarnemingen

● SSError : Het niet door het regressiemodel verklaarde deel van de totale variatie in de

waarnemingen

● SSRegression: Het wel door het model verklaarde deel van de totale variatie (= variatie in de

data dat jouw model k verklaren)

De kwadratensommen:

We kunnen de totale som van de kwadraten opsplitsen in 2 andere kwadratensommen: die van de

residuen en die van de regressie.

Determinatie coëfficiënt

● De determinatie coëfficiënt is een maat voor het deel van de variatie in de waarnemingen,

dat door het lineaire regressiemodel wordt verklaard.

● De determinatie coëfficiënt is een getal tussen 0 en 1

→ 0≤ r² ≤ 1 (hoe groter, hoe beter)

● De determinatieco¨effici¨ent is numeriek gelijk aan het kwadraat van

● Pearson’s correlatieco¨effici¨ent rxy, tussen de waarden van de afhankelijk variabele y en de

waarden van de onafhankelijk variabele x.

College 7: oefeningen!!!!!



College 8: Keuze van analysetechniek
Er bestaan veel statistische technieken:

● (niet) gepaarde t-toets

● Wilcoxon rangsom toets

● Wilcoxon rangtekentoets

● Lineaire regressie

● ANOVA, Hiërarchische modellen...

Bij elk onderzoeksopzet staat men voor de keuze welke techniek men moet gebruiken

Welke specifieke techniek wordt gekozen, hangt af van de onderzoeksopzet, het type variabele, het

meetniveau, de verdeling van de data...Dus de keuze van de juiste techniek is een complex probleem.

Populatie
● Is men alleen ge¨ınteresseerd in de feitelijk onderzochte groep (steekproef)?

vb. De economische prestaties (GDP) van de EU-landen de in 2012

o De steekproef komt overeen met de populatie

o Toetsing is zinloos

o Beschrijvende statistiek: Gemiddelde, Mediaan, odds ratio, correlatie, Boxplots...

● Wil men veralgemenen?

vb. Verdienen vrouwen voor hetzelfde werk minder dan mannen?

o De steekproef is (veel) kleiner dan de populatie

o Op grond van de resultaten van de steekproef moet een uitspraak gedaan of een

beslissing genomen worden over de volledige populatieToetsende statistiek is nodig

Experimenteel versus observationeel onderzoek
● Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer

groepen verdeeld

Experimenteel onderzoek: Vaak dankzij randomisatie kan men volstaan met eenvoudige

statistiek

o t-toets...

o Wilcoxon rangsomtoets=Mann-Whitney...

o eenn of tweeweg ANOVA...

● Observationeel onderzoek: groepen zijn gegeven en kunnen op meer dan ´e´en factor van

elkaar verschillen (storende variabelen, effect modificators...)

o Complexere regressiemodellen...

o Meer covariaten en interacties...

o Modelconstructie en modelselectie...



Longitudinaal versus transversaal onderzoek
● Transversaal onderzoek: ieder individu wordt eenmaal en op ´e´en tijdstip gemeten

o Vaak onafhankelijke observaties

o t-toets...

o Wilcoxon rangsomtoets....

o Lineaire regressie ...

● Longitudinaal onderzoek: ieder individu wordt op een aantal achtereenvolgende tijdstippen

gemeten

o Vaak afhankelijke observaties

o Multilevel analyse...

o Generalized Estimating Equations (GEE)...

Het type van variabele
● Dichotoom oftewel Binair: Geslacht, wel/niet roken, wel/niet ziek...

● Polytoom nominaal: Regio, burgerlijke staat...

● Polytoom ordinaal: SES, Sport prestatie, Opleiding...

● Continu interval: Temperatuur, IQ...

● Continu ratio: Lengte, gewicht, bloeddruk...


