
Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van 
verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in 
twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes en maakte daar opdrachten 
bij. De andere groep las negatieve verhaaltjes en maakte daar opdrachten bij. 
Voor en na het lezen van de verhaaltjes vulden de studenten de State Trait 
Anxiety Inventory (STAI) in. Met deze vragenlijst werd de angst van studenten 
gemeten. De STAI bestaat uit 20 stellingen, waarover de respondent op een 4-
puntschaal moet aangeven in hoeverre een stelling op zichzelf van toepassing is. 
Voor de analyse van de gegevens zijn verschillende vragen omgepoold en zijn 
vervolgens de vragen samengevoegd tot één score die de mate van angst meet. 
Voor beide meetmomenten is een angstscore gemaakt (zie document Ompolen en 
samenvoegen).  
 
 
Chi-kwadraat toets 
Met behulp van een chi-kwadraattoets kunnen verschillen in aantal tussen 
groepen geanalyseerd worden. 
 
Onderzoeksvraag 
Een voorbeeld van een onderzoeksvraag die met behulp van een chi-kwadraat 
toets beantwoord kan worden: Is de verhouding mannen – vrouwen in beide 
condities hetzelfde? 
 
Voorwaarden 
Voorwaarden die gelden voor de chi-kwadraat toets: 

1. Random steekproef en onafhankelijke waarnemingen 
2. Van de verwachte frequenties moet 80% groter zijn dan 5 en geen enkele 

verwachte frequentie mag kleiner zijn dan 1. 
 
Ad 1. Deze voorwaarde kan gecontroleerd worden door naar de onderzoeksopzet 
te kijken. Daaruit moet blijken of er sprake is van een random steekproef en 
onafhankelijke waarnemingen. In dit onderzoek mochten studenten zich zelf 
aanmelden voor het onderzoek. Daarmee is er geen sprake van een random 
steekproef en moet daarmee rekening gehouden worden bij de conclusie van het 
onderzoek. Wel zijn de studenten at random ingedeeld in de twee groepen 
(positieve en negatieve verhaaltjes). Men kan er van uit gaan dat er sprake is van 
onafhankelijke waarnemingen, omdat de studenten alleen achter een computer 
zaten en daarop de vragenlijst hebben ingevuld. Maar voor deze analyse is dit 
van minder belang, omdat beide variabelen in de analyse ‘observeerbaar’ zijn en 
er geen vragenlijst voor nodig is. 
 
Ad 2. Deze voorwaarde wordt door SPSS gecontroleerd en onder het resultaat 
van de toets weergegeven. 
 
Hypothesen 
De verwachting is dat de verhouding mannen en vrouwen in beide condities gelijk 
is, omdat de respondenten at random zijn ingedeeld in de condities. De 
statistische hypothesen die hierbij horen: 
H0: er is geen verschil in de verhouding mannen – vrouwen in de condities 
H1: er is een verschil in de verhouding mannen – vrouwen in de condities 
Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
Uitvoeren 
Het uitvoeren van de chi-kwadraat toets: Analyze > Descriptive Statistics > 
Crosstabs. Zet de variabele waarvan je de groepen wilt vergelijk in de box 
‘Column(s)’; in dit geval is dat de variabele conditie. Zet de variabele waarop je 
wilt vergelijken in de box ‘Row(s)’; in dit voorbeeld geslacht. 



 

 
 
Klik op Statistics en vink aan Chi-Square.  
 

 
 
Klik op Continue en klik daarna op Cells. Vink onder Percentages Column aan.  



 
 
Klik op Continue en OK. 
 
Interpretatie 
 
 

Geslacht * Conditie Crosstabulation

49 41 90
81.7% 70.7% 76.3%

11 17 28
18.3% 29.3% 23.7%
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100.0% 100.0% 100.0%
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Chi-Square Tests

1.963b 1 .161
1.404 1 .236
1.974 1 .160

.196 .118

1.947 1 .163

118

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.
76.

b. 

 
 



Uit de noot onder de tabel Chi-Square Tests blijkt dat aan de 2e voorwaarde is 
voldaan. Er staat dan 0% van de verwachte frequenties kleiner is dan 5. De 
kleinste verwachte frequentie is 13.76 en is daarmee groter dan 1. 
 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat in de positieve groep 81.7% van de 
respondenten vrouw is, terwijl dat in de negatieve groep 70.7% is. 
 
Het verschil dat bleek uit de beschrijvende statistieken is niet significant. De p-
waarde (.161) is groter dan α (.05), dus de nulhypothese kan niet verworpen 
worden. Dit resultaat kan als volgt worden weergegeven: χ2(df) = χ2-waarde; p = 
p-waarde. In dit voorbeeld is dat als volgt: χ2(1) = 1.96; p = .16. 
 
Conclusie 
Er is geen significant verschil in de verhouding mannen – vrouwen tussen de 
condities.  


