
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. 
 
 
Meervoudige ANOVA 
 
Met de meervoudige ANOVA (Analysis of Variance) kan het effect van meerdere 
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. Ook wordt getoetst of er sprake is van een interactie-
effect; het effect dat combinaties van onafhankelijke variabelen hebben op de 
afhankelijke 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 geslacht en leeftijd (in 
categorieën) op de mate van rouw op dit moment? 
Voor leeftijd zijn de volgende categorieën gemaakt: 18-29 jaar; 30-39 jaar; 40-
49 jaar en 50-69 jaar. 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 (zie document Ompolen en samenvoegen). 
 
Voorwaarden 
De voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van een meervoudige 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 catleeftijd2 en daarna 
voor de variabele Geslacht (zie Beschrijvende Statistieken, Grafieken en Data 
opsplitsen en (sub)groepen selecteren): 
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Leeftijd in categorieën: 30-39 jaar
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Leeftijd in categorieën: 40-49 jaar
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Leeftijd in categorieën: 50-69 jaar



 
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 Meervoudige ANOVA kan alleen toetsen of er een effect is, net als de 
enkelvoudige ANOVA (zie Enkelvoudige ANOVA). Het toetst niet op de richting 
een verschil tussen groepen. De Meervoudige ANOVA toetst het effect van de 
factoren apart en het interactie-effect van de twee factoren samen.  
 
De statistische hypothesen: 
H0: Er is geen hoofdeffect van leeftijd (in categorieën) 
H1: Er is wel een hoofdeffect van leeftijd (in categorieën) 
 
H0: Er is geen hoofdeffect van geslacht 
H1: Er is wel een hoofdeffect van geslacht 
 
Er is geen interactie-effect van leeftijd (in categorieën) en geslacht 
H1: Er is wel een interactie-effect van leeftijd (in categorieën) en geslacht 
 
 
Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
 
Uitvoeren 
Het uitvoeren van de ANOVA: Analyze > General Linear Model > Univariate. Zet 
de afhankelijke variabele, in dit geval meannu, in de box ‘Dependent Variable’. 
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Zet de onafhankelijke variabelen, in dit geval catleeftijd2 en geslacht, in de box 
‘Fixed Factor(s)’.  
 

 
 
Klik op Plots. Hiermee worden de groepsgemiddelden in een grafiek uitgezet. Zet 
de variabele met de meeste groepen, in dit geval catleeftijd2, in de box 
‘Horizontal Axis’ en zet de variabele met de minste groepen, in dit geval geslacht, 
in de box ‘Separate Lines’. Op deze manier is de grafiek het gemakkelijkst te 
interpreteren.  
Klik op Add en op Continue. 
 
 

 
 
Klik op Post Hoc. Zet de variabele catleeftijd2 in de box ‘Post Hoc tests For’ en 
vink aan LSD. Klik op Continue.  



Voor de variabele geslacht hoeft geen Post Hoc toets uitgevoerd te worden, 
omdat deze variabele maar twee groepen heeft. Wanneer de ANOVA significant 
is, is al duidelijk dat de gemiddelden van deze twee groepen van elkaar 
verschillen.  
 

 
 
 
 
Klik op Options en vink aan ‘Descriptive statistics’, ‘Estimates of effect size’ en 
‘Homogeneity tests’. Klik op Continue. 
 

 
 
Klik op OK. 



 
Interpretatie 

 
 

 
 

 
 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Mate van rouw op dit moment

3.0247 1.50080 9
4.4617 1.59878 45
4.2222 1.65959 54
4.2963 1.16136 9
4.0057 1.57918 78
4.0358 1.53825 87
4.0635 1.74726 7
3.7485 1.55095 57
3.7830 1.56164 64
2.7937 1.30278 7
4.0773 1.48635 23
3.7778 1.52711 30
3.5590 1.50969 32
4.0427 1.57450 203
3.9768 1.57150 235

Geslacht
Man
Vrouw
Total
Man
Vrouw
Total
Man
Vrouw
Total
Man
Vrouw
Total
Man
Vrouw
Total

Leeftijd in categorieën
18-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-69 jaar

Total

Mean Std. Deviation N

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: Mate van rouw op dit moment

.720 7 227 .655
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+catleeftijd2+geslacht+catleeftijd2 *
geslacht

a. 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Mate van rouw op dit moment

32.778a 7 4.683 1.950 .063 .057
1537.257 1 1537.257 640.162 .000 .738

7.024 3 2.341 .975 .405 .013
7.407 1 7.407 3.084 .080 .013

19.063 3 6.354 2.646 .050 .034
545.108 227 2.401

4294.457 235
577.886 234

Source
Corrected Model
Intercept
catleeftijd2
geslacht
catleeftijd2 * geslacht
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .057 (Adjusted R Squared = .028)a. 



 
 

 
 
Uit de beschijvende statistieken blijkt dat er (kleine) verschillen zijn tussen de 
groepen. De mannen hebben een iets lagere mate van rouw van de vrouwen. 
Verder heeft de jongste groep de hogere mate van rouw dan de oudere groepen.  
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Mate van rouw op dit moment
LSD

.1865 .26846 .488 -.3425 .7155

.4392 .28634 .126 -.1250 1.0035

.4444 .35287 .209 -.2509 1.1398
-.1865 .26846 .488 -.7155 .3425
.2528 .25519 .323 -.2501 .7556
.2580 .32810 .433 -.3885 .9045

-.4392 .28634 .126 -1.0035 .1250
-.2528 .25519 .323 -.7556 .2501
.0052 .34288 .988 -.6704 .6808

-.4444 .35287 .209 -1.1398 .2509
-.2580 .32810 .433 -.9045 .3885
-.0052 .34288 .988 -.6808 .6704

(J) Leeftijd in categorieën
30-39 jaar
40-49 jaar
50-69 jaar
18-29 jaar
40-49 jaar
50-69 jaar
18-29 jaar
30-39 jaar
50-69 jaar
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar

(I) Leeftijd in categorieën
18-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-69 jaar

Mean
Difference

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

Based on observed means.
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Het resultaat van Levene’s Test of Equality of Error Variances is niet 
significant, want de p-waarde (.655) is groter dan α (.05). Dit betekent dat de 
variantie in de populaties 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 hoofdeffect van leeftijd niet significant is: de p-
waarde (.405) is groter dan α (.05), dus de nulhypothese kan niet verworpen 
worden. Verder blijkt het hoofdeffect van geslacht ook niet significant is, want 
de p-waarde (.080) is groter dan α (.05). Voor deze hoofdeffecten zal geen Post 
Hoc toets uitgevoerd worden, omdat ze niet significant zijn.  
N.B. De Output van de Post Hoc toets voor leeftijd wordt door SPSS wel gegeven 
(zie tabel Multiple Comparisons). Deze wordt niet geïnterpreteerd en de 
uitkomsten worden niet gerapporteerd.  
 
Het interactie-effect van leeftijd en geslacht is wel significant, want de p-
waarde (.050) is gelijk aan α (.05). Dit interactie-effect wordt geïnterpreteerd aan 
de hand van het gemiddeldendiagram (SPSS noemt dit een Profile Plot). Hieruit 
blijkt dat jonge en ouder mannen een lage mate van rouw hebben, terwijl de 
twee middencategorieën hogere mate van rouw hebben. Bij de vrouwen zijn de 
verschillen in mate van rouw tussen de leeftijdcategorieën kleiner. Wel is hier te 
zien dat juist de jonge en oude vrouwen een hogere mate van rouw hebben, 
terwijl de twee middencategorieën een lagere mate van rouw hebben. Dit is 
precies andersom als bij de mannen. 
 
De partial eta squared is de maat voor relevantie die gebruikt wordt voor 
ANOVA. Deze is voor het interactie-effect .034. Dit betekent dat door het 
interactie-effect 3,4% van de variantie verklaard wordt. Dat is een klein effect.  
 
De resultaten van hoofdeffecten en interactie-effect kunnen als volgt 
weergegeven worden: F (dfeffect, dferror) = F-waarde; p = p-waarde. Voor dit 
onderzoek is dat als volgt:  
Hoofdeffect leeftijd: F(3, 227) = 0.96; p = .405. 
Hoofdeffect geslacht: F (1, 227) = 3.08; p = .080. 
Interactie-effect: F (3, 227) = 2.65; p = .050.  
 
Relevantie en conclusie 
Er is geen hoofdeffect van leeftijd en geslacht. Wel is er een interactie-effect 
tussen leeftijd en geslacht. Jonge en oude vrouwen hebben een hogere mate van 
rouw, terwijl bij de mannen juist de middencategorieën een hogere mate van 
rouw hebben.  
De relevantie van het interactie-effect is laag, omdat er sprake is van een klein 
effect. Er is geen gebruik gemaakt van een random steekproef. Daardoor is het 
mogelijk dat deze resultaten gelden voor een beperkte groep mensen. 
 
 
 


