
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. 
 
 
Ompolen van scores 
 
De vragenlijst STAI bestaat uit 20 stellingen. Men moest op een 4-puntsschaal 
aangeven in hoeverre men het eens was met de stelling. Wanneer deze stellingen 
worden samengevoegd, ontstaat een score die de mate van angst aangeeft. 
Voordat deze samengevoegd worden, moet eerst gekeken worden of de stellingen 
in dezelfde richting zijn gesteld. Dat kan gedaan worden door te kijken of bij alle 
stellingen een hogere score betekent dat iemand meer angst heeft. Als dat niet zo 
is, moeten stellingen omgepoold worden. Hieronder staan de vragen van de STAI.  

 
 
Te zien is dat de stellingen niet allemaal in 
dezelfde richting gesteld zijn. Bij de stellingen 1, 
2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 en 20 betekent een 
hogere score dat men minder/ weinig angst 
heeft. Deze stellingen moeten omgepoold 
worden, om ervoor te zorgen dat ook bij deze 
variabelen een hoge score betekent dat men 
meer angst heeft. Dit moet voor beide 
meetmomenten gedaan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ompolen werkt op de volgende manier: klik op Transform > Recode > Into 
different variables. Er zullen nieuwe variabelen aangemaakt worden. Er kan ook 
gebruik gemaakt worden van de functie ‘Recode into same variables’. Hiermee 
zullen scores binnen een variabele veranderd worden. Het nadeel daarvan is dat 
de oorspronkelijke scores niet meer in het databestand staan. Het is dan niet 

Vragen STAI 
1. Ik voel me kalm 
2. Ik voel me veilig 
3. Ik ben gespannen 
4. Ik voel me onrustig 
5. Ik voel me op mijn gemak 
6. Ik ben in de war 
7. Ik pieker over nare dingen 
8. Ik voel me voldaan 
9. Ik ben bang 
10. Ik voel me aangenaam 
11. Ik voel me zeker 
12. Ik voel me nerveus 
13. Ik ben zenuwachtig 
14. Ik ben besluiteloos 
15. Ik ben ontspannen 
16. Ik voel me tevreden 
17. Ik maak me zorgen 
18. Ik voel me gejaagd 
19. Ik voel me evenwichtig 
20. Ik voel me prettig 
 
Antwoord categorieën: 
1 = geheel niet 
2 = een beetje 
3 = tamelijk veel 
4 = zeer veel 



meer mogelijk om het ompolen opnieuw te doen (als er iets misgaat) of om later 
nog gebruik te maken van de oorspronkelijke data. Om deze reden wordt 
gekozen voor de optie ‘Recode into different variables’.   
Zet de variabelen die omgepoold moeten worden in het vak ‘Numeric Variable – 
Output Variable’. Geef de variabelen een nieuwe naam en een nieuw label. 
 

 
 
Klik vervolgens op Old and New Values. Nu kan aangegeven worden welke scores 
veranderd moeten worden. Omdat afzonderlijke  scores worden veranderd, wordt 
gebruik gemaakt van de optie ‘Value’. Wanneer een bereik van scores omgepoold 
moet worden, wordt gebruik gemaakt van de opties ‘Range’. De scores moeten 
op de volgende manier veranderd worden: 1 > 4; 2 >3; 3 >2; 4 >1; 9 > 9. Let 
op! Ook de missing values moeten veranderd worden. Wanneer dit niet 
aangegeven wordt, verdwijnen de scores uit het databestand. Klik daarna op 
Continue en Ok.  
 

 
 



De nieuwe variabelen zijn te vinden in Variable View en zijn toegevoegd onderaan 
de rij variabelen die er al stonden. Verander hier ook ‘Width’ in 1 en zet het 
aantal decimalen op 0 (zie ook document Databestand opzetten en data 
invoeren). 
 
Controleer via Analyze > Frequencies (zie document Beschrijvende Statistieken) 
of de nieuwe variabelen evenveel scores hebben als de oorspronkelijke 
variabelen. Als dat niet het geval is, is het ompolen niet goed gebeurd.  
 
 
 
Samenvoegen van variabelen 
 
Nu door ompolen bij alle variabelen een hoge score een hogere mate van angst 
betekent, kunnen ze samengevoegd worden tot één score die de mate van angst 
meet.  
Er zijn twee manieren om variabelen samen te voegen: scores optellen en het 
gemiddelde berekenen van de scores. Het voordeel van scores optellen is dat 
deze somscores soms gemakkelijker te interpreteren zijn dan gemiddelde scores. 
Het nadeel van optellen is dat respondenten die een score missen op een van de 
variabelen geen somscore krijgen. Het voordeel van een gemiddelde score is dat 
respondenten die op een van de variabelen een score missen toch een 
gemiddelde score krijgen.  
In dit voorbeeld wordt ervoor gekozen om een gemiddelde score te berekenen, 
omdat dat voor iedere respondent een score oplevert tussen 1 en 4. Dit is 
gemakkelijker te interpreteren dan een score tussen 20 en 80 (die gevonden 
zouden worden wanneer de variabelen bij elkaar opgeteld zouden worden).  
 
Doe dat als volgt: klik op Transform > Compute. Selecteer in de box ‘Functions’ 
de optie MEAN; zet deze met het pijltje boven de box in de box ‘Numeric 
Expression’. Selecteer de variabelen die samengevoegd moeten worden en zet 
deze, gescheiden door komma’s, tussen de haakjes. Let op! Gebruik de 
variabelen die omgepoold zijn. 
Klik daarna op OK. 
 



 
 
Er is nu een nieuwe variabele aangemaakt met de naam meanstate1 die te 
vinden is in Variable View onderaan de lijst met variabelen. 
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