
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. In totaal hebben 247 mensen de vragenlijst ingevuld. 
 
 
Enkelvoudige ANOVA 
 
Met de enkelvoudige ANOVA (Analysis of Variance) kan het effect van één 
onafhankelijke variabele op één afhankelijke variabele getoetst worden. Het 
effect dat getoetst wordt is het verschil in gemiddelde tussen de groepen van de 
onafhankelijke variabele.  
In tegenstelling tot de t-toets (zie document T-toets voor onafhankelijke groepen) 
kan de ANOVA verschillen tussen meer dan twee groepen toetsen. 
 
Onderzoeksvraag 
Een voorbeeld van een onderzoeksvraag die met behulp van een enkelvoudige 
ANOVA kan worden beantwoord: Is er een effect van de mate waarin het 
overlijden van het huisdier verwacht was op de mate van rouw vlak na het 
overlijden? 
De verwachting van het overlijden is gemeten in 5 categorieën: totaal verwacht 
tot totaal onverwacht. De mate van rouw is gemeten met stellingen waarover de 
respondenten op een 7 –puntschaal moesten aangeven in hoeverre ze het eens 
waren met de stelling. Na ompolen van een aantal variabelen is het gemiddelde 
van de stellingen berekend. 
 
Voorwaarden 
De voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van een enkelvoudige ANOVA: 

1. Random steekproef en onafhankelijke waarnemingen 
2. Afhankelijke variabele moet in de populaties normaal verdeeld zijn 
3. Homogeniteit van varianties 

 
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 konden respondenten zelf 
beslissen of ze de vragenlijst op internet wilden invullen. Daarmee is het geen 
random steekproef en moet daarmee rekening gehouden worden bij de conclusie 
van het onderzoek. Men kan er van uit gaan dat er sprake is van onafhankelijke 
waarnemingen, omdat het aannemelijk is dat iedere respondent zonder overleg 
over de antwoorden met andere respondenten de vragenlijst heeft ingevuld. 
 
Ad 2. Of er sprake is van een normaalverdeling kan worden gecontroleerd met 
een histogram. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat een 
histogram alleen laat zien wat de verdeling in de steekproef is. Hieronder staan 
de histogrammen die van toepassing zijn op dit onderzoek. Deze zijn verkregen 
door de Split File functie aan te zetten voor de variabele verw die meet in 
hoeverre het overlijden van het huisdier verwacht was (zie Beschrijvende 
Statistieken, Grafieken en Data opsplitsen en (sub)groepen selecteren): 



 
 
 

   
 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Meanvlakna

0

2

4

6

8

10

12

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 4.3111
Std. Dev. = 1.59759
N = 38

Was het overlijden van [!naam!] verwacht?: Helemaal verwacht
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Zoals te zien is in de histogrammen is voor geen van de groepen de afhankelijke 
variabele helemaal normaal verdeeld. In dit geval zal dat de resultaten van de 
toets niet beïnvloeden, omdat alle groepen groter zijn dan 20. In dat geval is de 
ANOVA robuust tegen schending van de voorwaarde van normaalverdeling. 
 
Ad 3. Homogeniteit van varianties betekent dat de spreiding in alle populaties, 
waaruit de verschillende groepen komen, gelijk is. Daarvoor kan gekeken worden 
naar standaardafwijking per groep. Ook hiervoor geldt dat dit informatie is uit de 
steekproef. De Test of Homogeneity of Variances toetst of een eventueel verschil 
te generaliseren is naar de populatie. Deze test kan opgevraagd worden bij de 
ANOVA. 
 
Hypothesen 
De verwachting is dat er een effect zal zijn van de mate waarin het overlijden 
verwacht was. De ANOVA kan alleen toetsen of er een effect is. Het toetst niet op 
de richting een verschil tussen groepen. De statistische hypothesen: 
H0: μtotaal verwacht = μbeetje verwacht = μverwacht noch onverwacht = μbeetje onverwacht = μtotaal 

onverwacht  
H1: het gemiddelde van )in ieder geval) één van de groepen wijkt af. 
Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
Uitvoeren 
Het uitvoeren van de ANOVA: Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA. Zet 
de afhankelijke variabele, in dit geval meanvlakna, in de box ‘Dependent list’. Zet 
de onafhankelijke variabele, in dit geval verw, in de box ‘Factor’.  
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Klik op Options en vink aan ‘Descriptive Statistics’ en ‘Homogeneity of Variance 
Test’. 
 

 
 
Klik op Continue en daarna op Post Hoc. Vink daar aan ‘LSD’.  
 

 
 



Klik op Continue en daarna op OK. 
 
Interpretatie 
 

 
 

 
 

 
 

Descriptives

Meanvlakna

38 4.3111 1.59759 .25916 3.7860 4.8363 1.18 7.00
72 4.6682 1.14945 .13546 4.3981 4.9383 2.24 7.00

25 5.2941 1.23960 .24792 4.7824 5.8058 1.71 6.88

28 4.8245 1.26298 .23868 4.3347 5.3142 1.88 6.76
84 5.0780 1.34400 .14664 4.7863 5.3696 1.82 7.00

247 4.8337 1.33858 .08517 4.6659 5.0014 1.18 7.00

Helemaal verwacht
Beetje verwacht
Verwacht noch
onverwacht
Beetje onverwacht
Totaal onverwacht
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

Test of Homogeneity of Variances

Meanvlakna

1.725 4 242 .145

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

Meanvlakna

22.662 4 5.666 3.279 .012
418.117 242 1.728
440.779 246

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



 
 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat de groep voor wie het overlijden 
verwacht noch onverwacht kwam de hoogste mate van rouw had na het 
overlijden van het huisdier. De groep door wie het overlijden helemaal verwacht 
was had de laagste mate van rouw. 
 
Het resultaat van de Test of homogeneity of variance is niet significant, want 
de p-waarde (.145) is groter dan α (.05). Dit betekent dat de variantie in de 
populaties aan elkaar gelijk is. Aan de 3e voorwaarde is voldaan. 
N.B. Wanneer de varianties niet aan elkaar gelijk zijn, is de ANOVA robuust tegen 
schending van deze voorwaarde wanneer de groepen ongeveer even groot zijn. 
 
Uit de ANOVA blijkt dat het effect van de mate waarin het overlijden verwacht 
werd significant is: de p-waarde (.012) is kleiner dan α (.05), dus de 
nulhypothese kan verworpen worden. Dit betekent dat in ieder geval niet alle 
gemiddelden aan elkaar gelijk zijn. De ANOVA laat niet zien welke gemiddelden 
precies van elkaar verschillen. Daarvoor is de Post Hoc toets nodig.  
Het resultaat kan als volgt weergegeven worden: F (df1, df2) = F-waarde; p = p-
waarde. Voor dit onderzoek is dat als volgt: F(4, 242) = 3.28; p = .012.  
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Meanvlakna
LSD

-.35706 .26356 .177 -.8762 .1621

-.98297* .33849 .004 -1.6497 -.3162

-.51332 .32737 .118 -1.1582 .1315
-.76682* .25697 .003 -1.2730 -.2606
.35706 .26356 .177 -.1621 .8762

-.62591* .30513 .041 -1.2270 -.0248

-.15625 .29275 .594 -.7329 .4204
-.40975 .21110 .053 -.8256 .0061
.98297* .33849 .004 .3162 1.6497
.62591* .30513 .041 .0248 1.2270
.46965 .36168 .195 -.2428 1.1821
.21615 .29946 .471 -.3737 .8060
.51332 .32737 .118 -.1315 1.1582
.15625 .29275 .594 -.4204 .7329

-.46965 .36168 .195 -1.1821 .2428

-.25350 .28683 .378 -.8185 .3115
.76682* .25697 .003 .2606 1.2730
.40975 .21110 .053 -.0061 .8256

-.21615 .29946 .471 -.8060 .3737

.25350 .28683 .378 -.3115 .8185

(J) Was het overlijden
van [!naam!] verwacht?
Beetje verwacht
Verwacht noch
onverwacht
Beetje onverwacht
Totaal onverwacht
Helemaal verwacht
Verwacht noch
onverwacht
Beetje onverwacht
Totaal onverwacht
Helemaal verwacht
Beetje verwacht
Beetje onverwacht
Totaal onverwacht
Helemaal verwacht
Beetje verwacht
Verwacht noch
onverwacht
Totaal onverwacht
Helemaal verwacht
Beetje verwacht
Verwacht noch
onverwacht
Beetje onverwacht

(I) Was het overlijden
van [!naam!] verwacht?
Helemaal verwacht

Beetje verwacht

Verwacht noch
onverwacht

Beetje onverwacht

Totaal onverwacht

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 



Uit de Post Hoc toets (tabel Multiple Comparisons) blijkt dat de groep voor wie 
het overlijden helemaal verwacht kwam significant minder rouw hadden dan de 
groep voor wie het verwacht noch onverwacht kwam en de groep voor wie het 
overlijden totaal onverwacht kwam. Verder blijkt dat de groep door wie het 
overlijden een beetje verwacht werd significant minder rouw had dan de groep 
voor wie het overlijden verwacht noch onverwacht kwam. 
N.B. Wanneer het resultaat van de ANOVA niet significant is, mag de Post Hoc 
toets niet geïnterpreteerd worden. 
 
Relevantie en conclusie 
De groep voor wie het overlijden verwacht noch onverwacht kwam had de 
hoogste mate van rouw, terwijl de groep voor wie het overlijden totaal verwacht 
kwam het minste rouw had. De verschillen tussen de groepen zijn redelijk groot 
(maximaal 1 punt op de 7-puntsschaal). Er is geen gebruik gemaakt van een 
random steekproef. Daardoor is het mogelijk dat deze resultaten gelden voor een 
beperkte groep mensen. 
 


