vergt dezelfde methode toegepast op eendere wijze onder gelijke omst
een identieke 'measurand', dit is het object of verschijnsel dat wordt g
serveerd (zie ISO-Guide, 1995). Herhalen is een ideaal - bewijzen dat een
alle opzichten is herhaald zijn gedoemd te verzanden in zogeheten 'infinite re
(Ebel, 1961). Regel in de onderzoekspraktijk is dat er altijd spreiding in meet
komsten blijft optreden, hoe nauwgezet ook naar herhaling wordt gestreefd.
belang deze spreiding
- te kennen spreekt in veel gevallen voor zich. Zo is in
vergelijkend warenonderzoek geen uitspraak te doen over de betekenis van gemeten
verschillen tussen prod;kten in doelmatigheid, zolang de spreiding in meetwaarden
bij herhaling van een test onbekend is. Evenmin is zonder dit inzicht vast te stellen
in hoeverre een meetuitkomst afwijkt van een referentie-waarde, dit wil zeggen:
vertekendlgebiased is en daarmee gebrek aan validiteit indiceert (vergelijk IS0 5725,
1994).

-

De meest voor de hand liggende manier om achter de spreiding te k ~ m e nm uit
komsten van een meting, is deze metlng een aantal keren te herhalen Deze aanpak,
vooral toegepast in de technische wetenschappen, vormt de basis van de genoemde
150-standard 5725 Essentieel hierbij is onder meer dat de measurand zoveel mogelijk hetzelfde blijft gedurende de metingen, althans niet systematisch verandert, wd
er met recht kunnen worden gesproken van herhallng Dit laatste is b ~voorbaat
j
twqfelachtig wanneer menselijke actimtelten de herhaaldelijk te meten measurand
uitrnaken, zoals in een psychologsche test, bij metlng van het uithoudingsvermogen
of observatie van werkhandelmgen Hier z i p immers 'carry-over' effecten te verwachten mensen leren, knjgen handigheid, gaan zich vervelen of worden moe Zicht
op spreiding in meetu~tkomstenwordt daarom in dit geval nagestreefd door te meten
bij verscheidene mensen, met als meest toegepaste procedure een genng aantal herhalingen per indimdu. Etn herhaling levert de zogeheten test-hertest Het ~ d e eachter
dere methode, afkomstig uit de sociale wetenschappen, is dat over alle indmduen
hetzelfde wordt gemeten, ook in spreiding
Gegeven dit onderscheid in aanpak tussen de technische wetenschappen en de sociale wetenschappen staat in dit artikel de volgende vraag centraal hoe dient spreiding

b ~ t uit
w mendgke kenmerken of menzselqke vernchtmgen De toespitsing van de
nuemurand op verrich~hgenvan mensen biedt de mogeltjkheld de berekenmg van

qrrMmg te verduidelijken m een test-hertest BI] kenmerken van mensen, zoals
afmetitign aF gewickt, kan de measurancl m veel gevallen we1 als constant worden
schouwd, althans blnnen een beperkt tijdsverloop, zodat dan de aanpak ult de
technistlhe wetenschappen toepasbaar 1s om spreldlng in meetultkomsten te berekemn Aidus is de in dls artikel te behandelen berekening van spreldlng in meetunkomsren direct relevant voor tertemen van interdlsc~plina~r
onderzoek waar metlng
van zowel kenmerken als verrlcht~ngenvan mensen naast elkaar voorkomen De
esgonornie is ro'n terrein, evenals tot op zekere hoogte de hulshoudkunde Bediscussieerd wordt dat het belang van een grondige analyse van vanatie in meetuitkomsten
veel meer omvat dan een te verantwoorden toepassing van de staustlek.
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AUwlei patronen a j n denkbaar in de spreidmg per mdlvidu over de individuen.'Als
eerste stap is daarom altqd een vlsuele lnspectie van de data aan te raden, uitgezet
zoals in hguur 1: per indivldu het nominale verschil tegen het gemddelde. Voor de
hoofdomvang 1n flguur 1 1s er geen aanlelding een of andere systemat~schevezander~ngte v e r m d e n ln de spreidmg over proefpersonen Dit is anders in figuar 2:
ktreffende maamale krachtultoefenlng volgens de mzet In deze data zqn geen
anomalreen aangetroffen als bJ voorwaarde 1 aangegeven voor krachtuitoefening! '
Verder wordt ook a m voonvaarde 2 voldaan, a e bgschrdt. Figuur 2 laat,eenwmis
kenbare evenredigheid zlen tussen de spreldmg en het gemiddelde pen poefp&oor~!
De correlatle tussen de absolute waarde van het verschil per proefpersoon en het
bijbphorende gemddelde, r,,,,, bedraagt 0 66, wat van 0 verschflt-iopeen signircaw
tie-nivo van 0.0001. Het is daarmee ultgesloten de,spreiding over h& waameYdgsd
interval te specificeren met een konstante. Ditkan we1 voor d e g e g e , v ~ ~ & i ~ ~ f i ~ u I & & v

Spreiding in uitkomsten van em kmkaalde meting
De
Voor de homoscedastische spreiding in fipur 1
streekse manier is door van Q verxhillen per in$ividu, {xis-@, cle ~Eazdmddt.r~atk
teiberekenen en dkze te deleh door 2/2 (ditiaatste omdat standaarddeviatiesdptellen als varianties). Dit levert 0.41cm op ak mt m r de spreiding. HetzeHde
, r&ltaa~,wordt gevonden als residu ('RMSF) in een 2-weg Anova zqals hiemoor
meetonzekerheid sFsX~1-r,. Elierbij de Ytsntbespi+n, en ook uit dede.st&ndaard
I teItettidgJdatirfi0.955 bedraagt, wat inhoudt dat 21% van de spFeiding in Ex& c.q.
tf~J:voor.~r&xiingrkomt van versehillen tussen proefpersonen; dit klopt: ~ 4 . 9 B c m
woot qx.&en 1
' B~%mwoor
{xu).
h1 ,L+T$%~ xtj; :,4)t& 3r ti:] 1 ,: ' - ,
I
,
:Voo~~ete~oscedastis&e
spreiding, zoals in {figuhr2, stellen Altman en Bland (op.cit.1
~ ~ ~ & ~ ~ t i ~ v o o r r b m ~ e r r h o m ~ e dspmiding
a s t ivans ta
c mah e
ch-$itrgeva%*heIpt
die tramsfmniatie,niet:r , , , wordt $an -0.32 (pO.&],
~ d e m o e r d p b i d hepk8scledastiditeit
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de meetuitkomsten
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daarddeviatit van:
- de verschillen tussen h i d e meeruitkamten pr p m
- dezelfde ver&~Ylen, maar dan steeds gdeeld dwc het
om te compenseren voor heteroscedasticiteir;
- dezelfde verschillen lokaal, geschat door lineairc aanpassing van dp: stanclmrddeviatle van de versch~llenover aIle proefprsonen conform het Itttproscedastiscke
spreidiipatroon.
Het is niet denkbeeldig dat nog andere benadcnngen in de rede haen. Dn vooral
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niets gezegd over analyse van spreiding
- bij
- een
vaker d m &n keer herhaalde meting per proefpersoon Los daarvan zou ook wat we1
te berde IS gebracht simpeltjes kunnen worden afgedaan als statistische scherpslqpc
q m de mar& Dlt mu jammer zgn Want zorgvddrge kstudermg van vanatie in
n m een herhaldc: metnng heeft d snel meer om het Iqf dan enkel de
van stawttek.
Om E?& beginnen is tmvdlige sprelding in meetu~rkonsstenniet 10s te zien van systemst&he versckillen, warmee een basad aspect van emprnsch onderzoek aan de
ap het optreden van spreidingspatronenop
zzjn, om uiteenlapende redenen.
t in het optreden van verschillende patronen bij aan de
rol' (ne Newell en Corcos, 1993) In onderzoek aan de
TU-Delft en ook m hteratuur zijn meer aanwijzingen gevonden dat b i ~metmgen
'door mensen' een heteroscedastisch patroon in de spreiding van meetuitkomsten
veel mmder uitzonderli~kis dan zou kunnen worden vermoed, afgaande
op het
ontbreken van aandacht hiervoor in publikaties van onderzoek. En dit tenvijl het
verschijnsel a1 zo'n 100 jaar bekend is, zie de 'wet van Weber' uit de psychophysica.
b Trouwens, juist voor onderzoek in een ontwerpomgevlng is d ~verschijnsel,
t
zoals
ingeval van krachtuitoefening, relevant omdat in ontwerptabellen vermelde gemiddelden voor wat maxlmaal bereikbaar n welnlg meer dan het halve verbal
hoeven te zljn. Zo lijkt het een vereiste rekening houden met intra-individuele
spreiding blj het vast stellen van veiligheidsmarges, denk aan kinderveilige verpakkingen (cf. Kanis en Steenbekkers, op.cit.). Stel namelijk dat een marge
- van 4
keer de standaarddevlaue wordt aangehouden, en dat deze marge bij nader mien
slechts 2 keer de standaarddevlatie blijkt te z i p bg de waarde van het 95' percen; tie1 omdat geen rekening is gehouden met heteroscedastische spreidmg, vergelijk
tabel 1. Bg een normale verdeling van de spreidlng in krachtultoefening door een
kind stijgt dan de kans dat een kind met een gemiddelde trekkracht ter grootte
van het 95' percentiel de marge kan overschrijden met een factor van ca 700, te
weten van de gedachte 1 op num 3*104 tot 1 op 45 in werkelijkheid.
Verder is er het onderzoekstechnische argument dat met
dingspatroon het aantal metingen per proefpersoon is te
mensen' lijkt herhalmg voor elke deelnemer aan het onderzoe
nodig ter controle van de venvachte homoscedasticiteit. Evenzo ka
'door mensen' inzicht in het spreidingspatroonmeer dan Len herhaliii p e r k & v
i
*r A? ,**t
persoon overbodig maken.
$$
. ah
En tenslotte is er dan het naakte feit dat pblikaties met inidequate ma@@
goed doen. Hoe zou het eigenlijk komen
zoekterreinen blijkbaar geen repercussies
daad om statistische franje gaat, heeft d$
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Abstract

In an mterdlsc~phnaryresearch area the ways to analyse variation m rewks of mwsurement repetition may aflect drfferent approaches, L e e~therprevalent
nical sciences or m the social sclences The distmctlon ~nvolvedbetween
may largely be conce~vedas a consequeice of d~fferenttypes of rneasunng, I e
human bemg vs 'through' human be~ngsIn measuremen& 'at' human bangs,
as anthropometncs, the measurement can repeated several ttmes wh~challows
spec~fithe dispersion in the results by their standard devlanon as m usual m t
technical sciences In measurmg 'through' human bemgs, such as thelr performance,
of often a testretest deslgh IS adopted, 1 e smgle repelltlon throughout several sub~ect
In order to antlapate carry-over In various areas of research, test-retest d~sperslon
turns out to be analyzed mcompletely, amb~guouslyor erroneously, which should
not be seen apart from the way the issue of 'reliablhty' is d~scussedin social sciences
textbooks In the paper a proper way IS proposed to specifi wthm-subject d~sperslon
whlle taken into account the type of dispersion patternlng throughout the subjects
s
For ~nslghtm human control, for
The relevance 1s d~scussedto study t h ~ pattemlng,
settmg margins m des~gnand for hmitmg the number of measurement repetltlon per
subject.
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