
Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier 
(contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen 
konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd naar 
informatie over het huisdier en informatie over het overlijden. Verder werd aan 
de hand van stellingen informatie verzameld over de relaties van mensen en de 
gevoelens die zij hadden vlak na het overlijden van het huisdier en de gevoelens 
die zij op dit moment hebben. Voor deze onderdelen van de vragenlijst is een 
totaalscore berekend door het gemiddelde te nemen van de vragen en stellingen 
die bij het onderdeel hoorden. Daarvoor zijn ook een aantal variabelen 
omgepoold (zie document Ompolen en samenvoegen). In totaal hebben 247 
mensen de vragenlijst ingevuld. 
 
 
Classificeren 
 
Aan het onderzoek hebben mensen van uiteenlopende leeftijd meegewerkt. De 
jongste was 18 jaar, terwijl de oudste respondent 69 jaar was. Om verschillen 
tussen verschillende leeftijdsgroepen te analyseren, moeten verschillende 
leeftijden worden samengevoegd. Het kiezen van de breedte van de categorieën 
wordt vaak beïnvloed door de persoonlijke voorkeur van de onderzoeker. In het 
algemeen kan gezegd worden dat het belangrijk is om een logische indeling van 
leeftijden te kiezen. Zorg er ook voor dat er niet teveel categorieën ontstaan. Een 
groot aantal categorieën komt het overzicht niet ten goede.  
In dit voorbeeld is ervoor gekozen om een categorie te maken voor ieder ‘tiental 
jaren’. Concreet betekent dat dat er een categorie wordt gemaakt voor alle 
respondenten van 18 en 19 jaar; een categorie voor de respondenten tussen 20 
en 29 enz. 
Let op! Door classificeren verlies je informatie. Verschillende leeftijden worden 
samengevoegd. Het verschil tussen een respondent van 20 en een respondent 
van 29 jaar is niet meer zichtbaar. Probeer zo weinig mogelijk te classificeren. 
 
Classificeren wordt als volgt gedaan: Transform > Recode > Into different 
variables. Selecteer de variabele leeftijd, geef een nieuwe naam en nieuw label en 
klik op ‘Change’. 
 

 
 
 
Klik op ‘Old and New Values’. Er wordt een ‘range’ van scores veranderd, dus er 
wordt niet gebruik gemaakt van optie ‘Value’, zoals bij ompolen, maar van de 
optie ‘range’. De score moeten als volgt worden veranderd:  



18 - 19 > 1 
20 - 29 > 2 
30 - 39 > 3 
t/m 
60 - 69 > 6 
 
Vul dat al volgt in:  
 

 
 
Klik steeds op ‘Add’ en wanneer alle categorieën gemaakt zijn op ‘Continue’ en 
OK.  
 
De nieuwe variabele is in Variable View terug te vinden onderaan de rij met 
variabelen. Pas het aantal decimalen aan en vul de Value Labels in. 
 

 
 
Via frequenties kan men zien hoeveel respondenten iedere leeftijdscategorie 
heeft. 
 



 
 

catleeftijd

5 2.0 2.0 2.0
52 21.1 21.1 23.1
93 37.7 37.7 60.7
66 26.7 26.7 87.4
24 9.7 9.7 97.2

7 2.8 2.8 100.0
247 100.0 100.0

1  18-19 jaar
2  20-29 jaar
3  30-39 jaar
4  40-49 jaar
5  50-59 jaar
6  60-69 jaar
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent


