
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. 
 
 
Databestand opzetten 
 
Voordat de data van een onderzoek ingevoerd kunnen worden, moet een 
databestand gemaakt worden voor de variabelen die van belang zijn voor de 
analyses. In onderstaande tabel staat de datamatrix met gegevens van tien 
respondenten uit het onderzoek naar angst. Hieruit blijkt dat in het databestand 
de variabelen geslacht, conditie en de eerste tien stellingen uit de STAI moeten 
worden opgenomen.  
 
Resp. geslacht conditie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Vrouw Positief 3 4 1 2 4 2 2 3 1 3 
2 Man  Positief 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 
3 Vrouw Positief 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 
4 - Positief 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 
5 Vrouw Positief 4 4 1 1 3 2 - 3 2 3 
6 Vrouw Negatief 3 4 2 1 4 1 2 3 1 3 
7 Vrouw Negatief 2 3 1 1 3 1 2 2 1 3 
8 Man Negatief 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 
9 Man Negatief 2 4 2 1 3 1 1 4 1 3 
10 Vrouw Negatief 3 3 1 2 4 1 1 3 1 3 
 
Het aanmaken van variabelen in een databestand gebeurt in het scherm ‘Variable 
View’. In de rijen kunnen variabelen worden gedefinieerd. De kolommen geven de 
kenmerken van de variabelen aan. 
In de kolom ‘Name’ wordt een naam gegeven aan de variabele. Zodra de naam 
van een variabele is ingevoerd, worden voor andere kolommen de 
standaardinstelling zichtbaar. 
 

 
 
In de kolom  ‘Type’ kan worden aangegeven of er sprake is van een numerieke 
variabele (getallen invoeren) of een andere variabele. Een ‘String-variabele’ 



wordt gebruikt voor variabelen waarvoor woorden moeten worden ingevoerd. 
Omdat deze data gebruikt zullen worden in statistische analyses moeten de data 
als getallen worden ingevoerd. Bovenstaande variabelen zijn dus allemaal 
‘Numeric’. 
 

 
 
In de kolom ‘Width’ kan worden aangegeven ‘hoe breed’ een in te voeren getal is. 
De breedte van tientallen is 2; van honderdtallen 3 enz. Voor bovenstaande 
variabelen worden alleen getallen onder tien ingevoerd, dus de breedte is steeds 
1. 
De kolom ‘Decimals’ definieert het aantal decimalen dat gebruikt wordt voor de 
variabelen. In dit geval wordt er geen gebruik gemaakt van decimalen, dus voor 
elke variabele staat het aantal decimalen op 0. 
In de kolom ‘Label’ kan meer informatie gegeven worden over de variabelen. 
Bijvoorbeeld bij de STAI kan hierin worden aangegeven welke stelling gemeten 
wordt met een variabele. 
 

 
 
De kolom ‘Values’ heeft een belangrijke functie bij het interpreteren van getallen 
die worden ingevoerd. De variabele geslacht heeft twee categorieën, maar om 
deze in te voeren in het databestand, moeten deze categorieën omgezet worden 
in getallen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de vrouwen het getal 0 te 
geven en de mannen het getal 1. Andersom is ook mogelijk; er kunnen ook 
andere getallen gebruikt worden. In dit geval is er voor gekozen om de vrouwen 
het getal 0 te geven en de mannen het getal 1. 



 
 
Tip: Value Labels kunnen gekopieerd worden. Rechtermuisklik op vakje in 
Variable View. Klik op Copy en plak de value labels waar je ze wilt hebben. 
 
In de kolom ‘Missing’ kan worden aangegeven of bepaalde getallen niet mee 
worden genomen in de analyses. Een reden hiervoor kan zijn dat deze scores 
aangeven dat respondenten geen scores of ongeldige scores hebben ingevuld. 
Ook een antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ moet vaak buiten de analyses 
gehouden worden. Scores die gebruikt worden voor missende waarden, mogen 
bij deze variabelen niet als geldige scores voorkomen. In dit voorbeeld wordt voor 
missende waarden het getal 9 gebruikt. 
 

 
 
Tip: Ook Missing Values kunnen gekopieerd worden en vervolgens bij andere 
variabelen geplakt worden. 
 
In de kolom ‘Measure’ kan het meetniveau van de variabelen worden 
aangegeven. 
 
De andere kolommen zijn minder belangrijk en worden hier niet besproken.  
 



 
 

Data invoeren 
 
Nadat het databestand opgezet is en de variabelen gekopieerd zijn, kunnen de 
data worden ingevoerd. Dit gebeurt in het SPSS-scherm ‘Data View’. In de 
kolommen staan de variabelen. Elke rij vertegenwoordigt een respondent. 
Getallen moeten worden ingevoerd, zoals aangegeven in Variable View. Vrouwen 
krijgen dus het getal 0 bij de variabele geslacht en mannen de score 1. Bij 
conditie krijgen respondenten uit de groep die positieve verhaaltjes las de score 
0, terwijl respondenten uit de groep die negatieve verhaaltjes las de score 1 
krijgen.  
Respondent 4 krijgt de score 9 op de variabele geslacht, omdat het op deze 
variabele een missende waarde heeft. Om dezelfde reden krijgt respondent 5 op 
de variabele State7 de score 9. 
 

 
 

 
 

 


