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Een spurieus verband is een schijnverband waarbij een eerder gevonden verband tussen 
twee variabelen (x en y) verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt door een derde variabele (z). 
Antecedent betekent dat wat er aan vooraf gaat. Er is dan een andere variabele die beide 
variabelen beïnvloedt. Een antecedente variabele is dus een variabele die in de tijd 
voorafgaat aan de andere twee variabelen. Wanneer de antecedente variabele de twee 
andere variabelen beïnvloedt, is er sprake van een spurieus verband. Er is ook sprake van 
een spurieus verband bij een interveniërende variabele. Dit is een derde variabele (z) die 
tussen het eerder gevonden verband tussen twee variabelen (x en y) staat. Er is dan dus 
geen direct verband tussen x en y, maar dit verband loopt via variabele z.
Bij specificatie/interactie wordt een verband tussen twee variabelen gespecificeerd door 
een derde variabele toe te voegen. Voorbeeld: Het effect van film kijken op emotie kan voor 
mannen anders zijn dan voor vrouwen. Het interactie-effect is het gezamenlijke effect van 
twee variabelen op de afhankelijke variabele.
Een vorm van specificatie/interactie is een versluiering/onderdrukking. Een versluiering of 
onderdrukking is als er eerst geen verband lijkt te zijn tussen twee variabelen, maar als er 
een derde interveniërende variabele aan toegevoegd wordt, blijkt er wel een verband te 
zijn. Het verschil tussen de sterkte van de verbanden vóór en na toevoeging van de derde 
variabele moet minimaal 0.1 zijn om te kunnen zeggen dat er sprake is van specificatie.
Om specificatie of een schijnverband te ontdekken, moet je een multivariate analyse doen. 
Dit betekent dat je een analyse doet met meer dan twee variabelen. Dit kun je doen met 
tabelsplitsing: je maakt voor elke uitkomst van de derde variabele (z) een tabel. Als de 
derde variabele nominaal is, kun je wanneer de andere twee variabelen ordinaal (of hoger) 
zijn nog wel een ordinale associatiemaat uitrekenen.

[SPSS uitleg]
Een index is een samengestelde scoreschaal. Een additieve indexscore maak je alleen maar 
van numerieke meetniveaus: ratio en interval. Een schaal is altijd een gemiddelde schaal.

Hoofdstuk 8
Eta Kwadraat (η2) is een associatiemaat die je gebruikt bij een onafhankelijke variabele die 
nominaal (categorisch) is en een afhankelijke variabele die altijd interval of ratio (numeriek) 
is. Eta Kwadraat bereken je met de formule (E1-E2)/E1. Hierbij staat E1 weer voor het aantal 
voorspellingsfouten als je alleen afgaat op de verdeling over de y variabele en E2 voor het 
aantal voorspellingsfouten als je ook rekening houdt met x. We berekenen dus weer de 
proportie van de voorspellingsverbetering.
Om η2 te berekenen gebruik je om E1 te bepalen de kwadratensom van de afwijkingen van 
het gemiddelde van de (afhankelijke) variabele y. Per eenheid trek je de gemiddelde waarde 
van de geobserveerde waarde af, en die score kwadrateer je.
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E2 is hierbij de kwadratensom van de afwijkingen van het gemiddelde van de y-variabele 
voor iedere categorie van x. Hierbij tel je de scores op per groep. De uitkomsten van de 
groepen tel je bij elkaar op en dat is dan E2.
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De uitkomst van η2 is de proportie van de voorspellingsverbetering. Als η2 0.2 is, kun je 
zeggen dat de variantie van de onafhankelijke variabele voor 20% de variantie van de 



afhankelijke variabele verklaart. Als je van η2 de wortel trekt, krijg je Eta (η). η geeft de 
sterkte van het verband aan. Bij de interpretatie van η2 geef je ook de gemiddeldes van de 
groepen.

[SPSS uitleg]
Een latente variabele is niet in één keer te meten. Een gemiddelde schaal is altijd interval.
SPSS geeft vaak ook de standaarddeviatie, ook als je hier niet om hebt gevraagd. Dit moet 
je wanneer je zelf een conclusie schrijft, wel in de conclusie vermelden.
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