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vonden Groobhhnrus et J. (1995) een onderrapportage van de douchefrequentie en een
overrapportage van de doucheduur. Om na te gaan hoe verschillen uitpakken voor het
gebruik van consumentenpsoductenwaar chemische stoffen in zitten, zoals afwasmiddelen, schoonmakmiddelen en hair styling
zijn uitkomsten van verschillende '
.
-producten,
.
methaden vergeleken, waaronder vragenlijsten, dagboeken en metingen. Op basis van de
literatuur en empirische evidentie is nagegaan in hoeverre de verschillen in uitkomsten te
verklaren zijn. Een analyse van de herkomst van verschillen kan aanwijzingen opleveren
vaor bijvoorbeeld mogelijke verbeteringen in de methode(n) en beperkingen in de generaLiseerbaarheid van bevindingen.
Na een beknopte beschrijving van de aanleiding voor deze studie, volgt een uiteenzetting
van de opzet. Daarna worden verschillen in uitkomsten van verschillende methoden
gepresenteerd, gevolgd door een analyse van mogelijke verklaringen voor de herkomst
van deze verschillen. Het artikel besluit met een discussie over de analyse van mogelijke
vertekening in empirisch onderzoek.
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Aanleiding voor de studie
In alledaagse producten, zoals chloorbleekmiddel, afwasmiddel, allesreiniger en haarversteviger, zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Omdat veel van
zulke producten dagelijks en soms levenslang worden gebruikt, kan de blootstelling aan
chemische stoffen behoorlijk oplopen. Om van overheidswege de gezondheidsrisico's
voor consumenten te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de manier waarop consu-,
menten in contact komen met chemische stoffen uit producten, in termen van hoe, waar.
hoe vaak, hoe lang, in welke hoeveelheden en door wie gebruikt (Van Veen, 1996).
Gegevens over contact met chemische stoffen uit consumentenproductenzijn echter
schaars (Weegels, 1997). Gezien de enorme diversiteit in op de markt verkrijgbare
consumentenproducten,is het praktisch onmogelijk om voor elk product uitgebreid na te
gaan hoe consumenten daarmee omgaan. Een snelle methode, of methoden, voor het verzamelen van gegevens over gebruik is dringend gewenst. Voor zover er al gegevens over
contact beschikbaar zijn, werden deze doorgaans verzameld middels vragenlijsten, en een
enkele keer met dagbóeken. Dat deze methoden hun beperkingen hebben is bekend (zie
Weegels, 1997). Om onderbouwde keuzen te kunnen maken is meer inzicht nodig in de
consequenties die de keuze voor een bepaalde methode heeft voor vertekening in

3

'j

Hm stonden diverse afl<wtingenvoor locaties in m om huis.

Ptgintr l. Voorbeeld van eon dagboek

Gedurende een periode van drie weken (van t, + tJ noteerden proefpersonen voor eik
product wanneer, waar, waarvoor en hoe lang ze het product gebruiken. Een aantal '
proefpersonen is gevraagd om eike keer dat zij het product gebruikten de verbruikre!
hoeveelheid te wegen en te noteren. Negen proefpersonen wogen de hoeveelheid *i;
middel, negen de hoeveelheid schoonmaakmiddel. Bij zeventien producten is geregis- 3
treerd met een teller hoe vaak deze zijn gebruikt. Daartoe is een magnetische teller i
geïntegreerd in een plankje, waar de fles op gezet werd. Onder de fleg qf >ferpakking&s
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Proefpersonen
Frequentie van wc schoonmak<en.per week
t t

O

Dagboek
Vragenlijst

vergelijken met andere perioden. Ook is gevraagd aan te
oekperiode afwijkend was in de zin van, bijvoorbeeld: bezoek,
mannen en drieëntwintig vrouwen deden mee aan het onderzoek. Het totale aantal
ersonen is dus dertig. Hun leeftijd varieert van 23 tot 76 jaar (mediaan 40 jaar).
deelnemende huishoudens bevinden zich tien gezinnen met kinderen, tien stellen,
negen alleenwonende personen en één woongroep. Behalve zes proefpersonen met
ensioengerechtigde leeftijd, hebben alle deelnemers een deeltijd of voltijdse baan.
naar systematische verschillen in de
n diverse methoden. De volgende vergelijkingen zijn gemaakt:
vragenlijst versus dagboeken, dagboeken versus tellers;
hoeveelheid: vragenlijst versus metingen;
oud van producten, ventilatie, gebruik van huishoudhandschoenen;
agenlijst versus observaties.
De vergelijking van vragenlijsten met observaties is in dit artikel buiten beschouwing
gelaten. De overige vergelijkingen illustreren in voldoende mate de wijze waarop (de
herkomst van) vertekening in bevindingen is geanalyseerd in dit onderzoek.
Nagegaan is in hoeverre de gevonden verschillen verklaard kunnen worden uit in de literatuur bekende (bronnen van) vertekening, de bevindingen in de debriefing en de analyse
van patronen in de data (bv. concentraties rond vijftallen).

Vragenlijst versus dagboek
In figuur 2 is de frequentie van afwassen, hak styling en wc schoonmaken gerapporteerd
in de vragenlijst uitgezet tegen de frequentie afgeleid uit de dagboeken. Door de bank
genomen vallen voor alle drie activiteiten de frequenties gerapporteerd in de vragenlijsten
hoger uit dan de frequenties afgeleid uit de dagboeken, zie ook tabel 2.
Tabel 2.

Verschiilen in de frequentie per week herleid uit de dagboeken en gerapporteerd in de vragenlijst,
voor afwassen, haar doen en wc schoonmaken. Tussen haakjes staan de standaardafwijlcingen.

.

Aantal rapportages
Gemiddelde frequentie in dagboeken
Gemiddelde frequentie ui vragenlijst
Gemiddeld verschil in de frequenhe gerapporteerd
in de vragenlijst en afgeleid uit de dagboeken
Het versdul in frequenhe gerapporteerd in
vragenlijst en afgeleid uit dagboeken varieert van
1

uit de
ijke

2

'

Haren doen

WC schoonmaken

35
5 O (3O)
7 4 (4.5)

27
4.2 (4.9)
5 4 (5.5)

29
i 5 (1.6)
2.6 (2.6)

+24(31) '

+l5 (22)

- 3 7 tot + 10 7

- 2.7 tot + 7.7

Afwassen

'

+L1 (1.9)

- 1 0 tot + 6.7

Betreft zowel handafwas als machine-afwas. Er zijn geen aanwtjzingen dat de versdullen in frequentie
gerapporteerd in de vragenhjst en de dagboeken anders &gen voorhand- en machine-afwasmiddelen.
Intra-individueleverschillen ui frequenties gerapporteerd in de vragenlijst en afpeieid uit de dagboeken zijn
schw~naken:t3.226,
significant versduliend van O (afwassen: t=4462, p<0.001; haren doen: t-9.5''5p~.001;
p=O 003).
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Aantal maanden nodig om een fles afwasmiddel ín=22) of schoonmaakmiddel (n=31) op te maken,
afgeleid uit de metingen van het verbmik in de dagboekperiode (0)en gerapporteerd door
per proefpersoon
proefpersonen in de vragenlijst (4,

berekend door het gewicht van de fles aan het eind van het eerste huisbezoek af te
trekken van het gewicht aan het eind van het tweede huisbezoek, en vervolgens het
verbruik in die drie weken om te rekenen naar het aantal maanden nodig om een voiie
verpakking op te gebruiken.
Figuur 4 laat zien dat het, in de meeste gevallen, voor zowel afwasmiddel als schoonmaakmiddel volgens de metingen veel langer duurt om een pak leeg te ma+ dan
volgens proefpersonen. Met andere woorden, het verbruik gebaseerd op de vragenlijst is
in het algemeen hoger dan het gemeten verbruik, zie ook tabel 3.
Het is helaas niet goed mogelijk om de figuren 2 en 4 aan elkaar te relateren. In fi&w
*;-x-n$
gaat het om het totale verbruik van een middel door het gehele huishouden, in
om de frequentie van één activiteit (afwassen en wc schoonmaken) van /n.persoon!

$&I$

+

1 .t

V''

:c ~3-+qi%V

Tabel 3.

& &e~~tgb.~k&delq te
Vemhillen in lret aantal maanden &o oan een #&su h
van h&verbrnik in de d a g b ~ e k p d o d een pmpylrrPteead W
maken, afgeleid uit de
proefpersonen in de vragenlijst. Tussen W i e s data da sts&v&fwijluiigrn.

Afwasmiddelen
Aantal rapportages.
Gemiddeld aantal maanden volgens mehngen
Gemiddeld aantal maanden gerapporled in v r a g d p t
Gemiddeld aantal maanden dat proefpersonm er volgens
metingen langer over doen dan volgens de vrag&js~
Het aantal maanden dat proefpersonen er volgens metmgen
langer over doen dan volgens de vragenlijst vaneert van.
1

2
3

'

S*mbalunid$.eSen

22
6 6 (673
4 0 (35 )

31
5.3 (55 )
30(30)

2 7 (4 3) s

2 3 (42)

- 4 6 tot + 1 3 2

- 4 4 tot

+ 12 0

Betreft zowel handafwasmiddelen (n=18) als machme-afwasmiddelenui poedervorm (n=4) Twee
proefpersonen gebruikten tabletten voor de afwasmachine Deze proefpersonen zijn niet opgenomen ui de
tabel Er zijn geen aanwijzuigen dat de verschillen in het aantal gerapporteerde en 'gemten' maanden
anders Iiggen voor hand- en machine-afwasmiddelen
Voor aile duideiqkheid hoe langer iemand er over doet om een verpaklang h legen, hoe lager het verbruik
Intra-individuele verschillen tussen mehngen en vragenlipt zijn signúicant verschillend van O (afwasmiddelen
t=2 805, p=O 011; schoonmaakmiddelen t=3 015, p=O 005)

Discussie

Vragenlijst versus dagboek
Voor de herkomst van verschillen in de frequenties gerapporteerd in de vragenlijst en
afgeleid uit de dagboeken is een aantal aanwijzingen gevonden.
Acht proefpersonen zeiden dat de dagboekperiode afwijkend te noemen was van andere
perioden, bijvoorbeeld omdat ze het extreem druk hadden, relatief veel bezoek of logees
kregen of veel van huis waren, met als gevolg dat ze meer of minder vaak de afwas
deden of schoonmaakten. Twee proefpersonen zeiden dat ze extra vaak en veel hadden
schoongemaakt in hun vakantie, die samenviel met de dagboekperiode. Het merendeel
van de proefpersonen gaf te kennen dat er niets bijzonders aan de hand was in de
dagboekperiode.
Een punt van zorg bij dagboeken is de mate waarin proefpersonen nalaten het productgebruik te noteren. Drie proefpersonen zeiden tijdens de debriefing dat ze vermoedelijk
wel eens hadden vergeten het gebruik te noteren. Er is geen reden om aan te nemen dat
dit andere proefpersonen niet is overkomen.
Het is mogelijk dat het productgebruik verandert door het bijhouden ervan. Nagegaan is
in hoeverre veranderingen optreden in de gebruiksfrequentie en het verbruik (voor zover
door proefpersonen gemeten) in de dagboekperiode. De dagboeken vertonen aan het
begin van de dagboekperiode echter dezelfde mate van variabiliteit ais aan het eind. Drie
proefpersonen zeiden dat ze nu en dan vermeden om bijvoorbeeld afwasmiddel te
gebruiken, omdat ze dan weer het dagboekje moesten invullen of de fles moesten wegen.
'v& inVIÖiea'zijn
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Tabel 4. Mogelijke hertamst van verschillen in frequelrties uit de vragenlijsten en de dagboeken
J.

Methode

Mogeiijkce herkoaist van versehulen

D%bk

Wgboekprhde aíwilkend
Niet noteren g e W
Oazeilen gebruik
Sociale wenselilkhe~d
Sociale wenselijkheid
Negmg 'stadaard' frequenties te noemen
Moment afwijkend
Antwoorden voor gehele huishouden

Effect op frequ~tie
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geregistreerd door de teller en afgeleid uit de dagboeken zijn a n b W d o o d
proefpersonen het product hebben gebruikt zonder dit te nekmm in de dagbwkm,
rivonrhdd rrmd
Het is denkbaar dat niet aile gebruik door de teller is @m&iat&
de fles niet op het plankje is terug gezet of te ver van he€ midd
mogelijk dat de teller heeft geregistreerd dat de fles is gebrnikt, terwijl dat niet wi wa
Eén proefpersoon gaf bijvoorbeeld toe dat ze de fles een k had opgetild c m t@hm
of de teller het nog steeds deed. Een aantal proefpersonen verkharde da
op of van het plankje was verschoven ob g e d i m , bijvoorbeeld hjdens het schmnmak
van de kastjes of tijdens het verplaatsen van het plankje met fles
Tabel 5 geeft een overzicht van de mogelijke herkomst van verschillen tussen teller er
dagboeken, en het globale effect daarvan op de frequentie.
Tabel 5.

Mogelijke herkomst van verschillen in frequenties uit de dagboeken en de tellers

Effect op frequentis

Methode

Mogelijke herkomst van verschiIlen

Dagboek

Niet noteren gebruik

I

Teller

Per ongeluk activeren teller
Fles niet (goed) teruggeplaatst

f

L

Vragenlijst versus metingen
Verschillen in het gerapporteerde aantal maanden en het uit de metingen geschatte aantal
maanden kunnen samenhangen met het feit dat een vragenlijst een momentopname is, zie
ook onder 'Vragenlijst versus dagboek'. Daarnaast kunnen bij vragen over gebeurtenissen in het verleden geheugenprocessen van invloed zijn (zie Weegels, in press, voor
een overzicht). Bekend is dat saillante of opvallende gebeurtenissen gemakkelijker worden
onthouden dan onopvallende. Een volle verpakking wordt relatief zelden aangebroken,
meestal om de paar maanden. Proefpersonen kunnen eenvoudigweg vergeten hoe vaak ze
een nieuwe verpakking aanbreken of kopen, ook omdat het aanbreken van een nieuwe
verpakking niet bepaald een belangwekkende gebeurtenis is, vgl. het relatief grote aantal
proefpersonen dat deze vraag niet kon beantwoorden. Opgemerkt zij dat dit laatste
gegeven, dat meer dan 25% van de respondenten niet kan zeggen hoe lang zij met een
verpakking doen, twijfels doet rijzen over de antwoorden gegeven door andere
respondenten.
'Telescoping' is het fenomeen dat mensen denken dat een gebeurtenis korter geleden is
g&eq.d,dan in werkelijkheid (Sudman et al., 1996). In deze studie zou dit tot gevolg
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at ze zeggen? Niet helemaal. En soms helemaal niet. De vergelijking van
methoden laat zien dat de in de telefonische vragenlijst gerapporteerde gebruiksfrequenties en verbruikte hoeveelheden veel hoger uitvallen dan de uitkomsten van dagboeken,
tellers en metingen. Dat de verschillen tussen tellers en dagboeken relatief gering zijn
suggereert dat de frequenties afgeleid uit dagboeken dichter in de buurt van de werkelijke frequenties liggen dan de frequenties gerapporteerd in vragenlijsten. De gepresenteerde studie laat zien welke consequenties de keuze voor een bepaalde methode kan
hebben. Welke methode, of combinatie van methoden, uiteindelijk de voorkeur verdient,
is afhankelijk van het doel van de studie en de beschikbare (financiele)mogelijkheden.
Huisbezoeken bieden weliswaar de mogelijkheid om observaties en metingen te
verrichten, maar zijn tamelijk tijdrovend. Frequentietellers lijken prima toepasbaar voor
het registreren van de gebruiksfrequentie, maar geven geen inzicht in wie een product
hoe lang gebruikt en voor wat. Dagboeken blijken uitstekend geschikt om inzicht te
krijgen in contact met consumentenproducten,maar vragen relatief veel inspanning van
gebruikers. Een vragenlijst is een 'snelle' methode, maar vertekening in de uitkomsten
van vragenlijsten kan grote consequenties hebben voor de uitkomsten van risicoschattingen. Voor een verdere discussie over de praktische voor- en nadelen van de
diverse methoden, zie Weegels (1997).
De vraag is in hoeverre de gevonden (bronnen van) verschillen te generaliseren zijn naar
het gebruik van andere producten. In deze bescheiden studie zijn alleen frequent
gebruikte producten onderzocht. De vragenlijst betrof het gewoonlijk gebruik van deze
producten. Het is mogelijk dat de grootte, richting en oorsprong van vertekening anders
uitpakt bij infrequent gebruikte producten, zoals verf en pesticiden (zie Weegels, 1997).
Uit tabellen 4,5 en 6 komt naar voren dat verschillen in uitkomsten van twee methoden
het eindresultaat zijn van een cocktail van effecten. De grootte en richting van de effecten
varieert met de herkomst van verschillen. Zo kan de neiging om 'standaard' frequenties
te noemen zowel een neerwaarts als een opwaarts effect hebben op de gerapporteerde
frequentie. Dit duidt erop dat niet op voorhand te voorspellen valt in hoeverre en in
welke richting vertekening optreedt.
De analyse van verschillen in uitkomsten van verschillende methoden laat zien dat het
goed mogelijk is om deze verschillen te duiden. De vraag is dan wat het oplevert om;zo(
gedetailleerd na te gaan waar verschillen vandaan komen. Het antwoord is eenvoudigw 2
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