
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 regressie 
 
Met behulp van enkelvoudige regressie kan getoetst worden wat de invloed is van een 
variabele op een andere variabele. Ook kan een regressievergelijking worden opgesteld, 
waarmee scores op de afhankelijke variabele kunnen worden voorspeld.  
 
Onderzoeksvraag 
Een voorbeeld van een onderzoeksvraag die met behulp van regressie beantwoord kan 
worden: Kan de mate van rouw op dit moment voorspeld worden door de mate van 
rouw vlak na het overlijden van het huisdier? Zo ja, hoe ziet de regressievergelijking 
eruit? 
Beide metingen van de mate van rouw zijn 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 voor beide metingen (vlak na het overlijden en op dit moment). 
 
Voorwaarden 
Voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van enkelvoudige regressie: 

1. Aselecte steekproef en onafhankelijke waarnemingen 
2. Er moet een lineair verband zijn tussen de variabelen. 
3. De variabelen moeten van interval meetniveau zijn.  

 
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. Deze voorwaarde is te controleren door een spreidingsdiagram te maken en de 
correlatie te berekenen (zie document Grafieken en document Correlatie van Pearson). 
De verwachting is dat er tussen de variabelen een positief verband is, dus de correlatie 
wordt éénzijdig getoetst. 
 



 
 
Er is een sterk positief verband tussen de mate van rouw vlak na het overlijden van het 
huisdier en de mate van rouw op dit moment (r = .814; p < .001; n = 235).  
Aan de 2e voorwaarde is voldaan. 
 
Ad 3. Beide variabelen zijn gemeten met meerdere stellingen met een 7 – puntschaal. 
De variabelen zijn dus van interval meetniveau. Ook aan deze voorwaarde is voldaan. 
 
Hypothesen 
De verwachting is dat de mate van rouw op dit moment voorspeld kan worden door de 
mate van rouw vlak na het overlijden van het huisdier. De verwachting is ook dat er een 
positief verband is tussen deze twee variabelen. Mensen die veel rouw hebben na het 
moment van overlijden zullen ook nog veel rouw hebben op dit moment. De statistische 
hypothesen die hierbij horen: 
H0: β = 0 
H1: β > 0 
 
Uitvoeren 
Het uitvoeren van de regressieanalyse: Analyze > Regression > Linear. Zet de 
afhankelijke variabele, in dit geval Meannu, in de box ‘Dependent’ en de onafhankelijke 
variabele, in dit geval Meanvlakna, in de box ‘Independent(s)’.  
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Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 



 
 
Klik op OK. 
 
Interpretatie 
 
 

 
 

 
 
In de tabel Model Summary is te zien dat de correlatie tussen beide variabelen .814 is.  
Uit de tabel Coefficients blijkt dat de Mata van rouw op dit moment inderdaad door de 
mate van rouw vlak na het overlijden voorspeld kan worden. De p-waarde (.000) is 
kleiner dan α (.05), dus de nulhypothese kan verworpen worden.  

Model Summary

.814a .662 .661 .90818
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R R Square
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Std. Error of
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Coefficientsa
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Dependent Variable: Mate van rouw op dit momenta. 



In enkelvoudige regressie is de Beta (tabel Coefficients) gelijk aan de 
correlatiecoëfficiënt (tabel Model Summary).  
 
De regressievergelijking van enkelvoudige regressie ziet er als volgt uit: Ŷ = c + b * 
X. 
Hierin is c de constante; deze is te vinden in de tabel Coefficients in de kolom B en de rij 
(Constant). 
De b is de regressiecoëfficiënt van X; deze is te vinden in dezelfde tabel in de kolom B 
en de rij Mate van rouw vlak na het overlijden.  
Hiermee wordt de regressievergelijking: Ŷ = -.66 + .955 * Mate van rouw vlak na het 
overlijden. 
De relevantie van de regressieanalyse kan, net als bij correlatie, berekend worden via de 
gekwadrateerde correlatiecoëfficiënt. Deze kan afgelezen worden uit de tabel Model 
Summary, onder R-Square. In deze analyse is het percentage verklaarde variantie 66%. 
 
Deze regressievergelijking kan ook weergegeven worden in het spreidingsdiagram (zie 
ook Grafieken): in de output dubbelklik op het spreidingsdiagram. Er opent een nieuw 
scherm: de Chart Editor. Klik een van de bolletjes aan; nu worden alle bolletjes blauw. 
Klik op het icoontje met het spreidingsdiagram met een regressielijn erdoor. Wanneer de 
cursor boven dit icoontje staat, staat er Add fit line. Klik aan Linear , Apply en Close. 
Sluit daarna de Chart Editor af. 
 
 
 

 

 
Relevantie en conclusie 
De mate van rouw op dit moment kan voorspeld worden door de mate van rouw vlak na 
het overlijden. De regressieanalyse is ook relevant, daar het percentage verklaarde 
variantie 66% is. Doordat er geen gebruik is gemaakt van een random steekproef is het 
mogelijk dat deze resultaten voor een beperkte groep gelden. 
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R Sq Linear = 0.662


