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‘Meten is weten’, luidt een bekend gezegde. Elk onder-
zoek waarin aspecten van de realiteit worden gemeten,
heeft echter te maken met vertekening (Engels: ‘bias’).
Wanneer er sprake is van bias, vormen de gemeten
waarden een onzuivere afspiegeling van de realiteit. In
dit artikel gaan wij in op mogelijke oorzaken van bias zo-
als die kan ontstaan bij het gebruik van vragenlijsten
voor zelfrapportage. De vragenlijst is een meetinstru-
ment dat vaak wordt gebruikt in het onderzoek met
mensen.

Bias ontstaat door systematische meetfouten. Ieder
antwoord dat met behulp van een vragenlijst verkregen
is, kan theoretisch worden verdeeld in twee componen-
ten: de ‘ware score’ en de ‘meetfout’. De meetfout be-
staat uit toevallige meetfouten en systematische meet-
fouten. Bias is het gevolg van één of meer systematische
meetfouten. Een systematische meetfout kan veroor-
zaakt worden door kenmerken van de vragenlijst zelf,
door de wijze waarop een vragenlijst wordt gebruikt of
door kenmerken van de respondent. Om praktische re-
denen beperken wij ons in dit artikel tot het geven van
een beknopt antwoord op de vraag: ‘Welke kenmerken
van vragenlijsten kunnen resulteren in bias?’ Bij het
zoeken naar een antwoord hebben wij onder andere
gebruikgemaakt van de hoofdstukken ‘Biases in re-
sponding’ uit het boek Health measurement scales,1 en
‘Designing questions to be good measures’ uit het boek
Survey research methods.2

onduidelijke instructies
Instructies bij vragenlijsten dienen zo geschreven te zijn
dat respondenten na lezing ervan begrijpen wat er van
hen wordt verwacht. Het moet bijvoorbeeld duidelijk
zijn op welke wijze een antwoord kan worden gegeven.
Mag de respondent vragen overslaan? Wat moet de res-
pondent doen indien bij een vraag geen van de ant-
woordcategorieën volledig overeenkomt met het ant-
woord dat hij of zij wil geven? Over welke tijdsspanne
gaan de vragen? Een vragenlijstinstructie luidt bijvoor-
beeld: ‘U wordt vriendelijk verzocht bij elk van de vol-
gende beweringen één getal te omcirkelen. Hiermee
geeft u aan hoe vaak u vindt dat deze bewering de afge-
lopen weken op u van toepassing is geweest.’ De woor-
den ‘de afgelopen weken’ zijn echter voor meerdere in-
terpretaties vatbaar. Het kan gaan om de afgelopen

2 weken, de afgelopen 10 weken en zelfs om de afgelo-
pen 50 weken. Ook het gebruik van de aanduiding ‘het
afgelopen jaar’ zou niet helder zijn. Gaat het om het
gehele vorige kalenderjaar of om de afgelopen 12 maan-
den?

onduidelijke items
Het is noodzakelijk dat vragen zo eenduidig mogelijk
worden geïnterpreteerd door de verschillende respon-
denten. Daarom wordt geadviseerd om bij het formule-
ren van vragen de voorkeur te geven aan eenvoudige
woorden. Een woord zoals ‘opgetogen’ kan bijvoorbeeld
worden vervangen door het eenvoudigere woord ‘blij’.
Korte vragen zijn over het algemeen begrijpelijker dan
vragen die uit veel woorden bestaan. Een veelvoorko-
mende bron van bias is de dubbele vraag, bijvoorbeeld:
‘Ik heb het gevoel dat ik nuttig en nodig ben.’ Deze
vraag kan worden beantwoord op een 4-puntsschaal, va-
riërend van ‘altijd’ tot ‘helemaal niet’. Iemand kan het
idee hebben altijd nuttig te zijn, maar dat hoeft niet per
definitie te betekenen dat deze persoon ook meent altijd
nodig te zijn.

cultuurgebonden inhoud van vragen
Woorden die bij de formulering van bepaalde vragen
zijn gebruikt, kunnen op uiteenlopende manieren wor-
den geïnterpreteerd door mensen uit verschillende
(sub)culturen. Ook het gebruik van spreekwoorden en
zegswijzen kan verwarrend zijn. De betekenis van vaak
gebruikte zegswijzen of spreekwoorden zoals ‘iets onder
de knie hebben’, ‘iemand in de boot nemen’ of ‘achter
de wolken schijnt de zon’ is niet voor iedereen duidelijk.
Kennisvragen die worden gebruikt om bijvoorbeeld het
begrip ‘intelligentie’ te meten kunnen ook cultureel ge-
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Zie ook het artikel op bl. 1554.

samenvatting
– Vragenlijsten voor zelfrapportage kunnen eigenschappen
hebben die leiden tot vertekening (‘bias’) van de uitslagen.
– Er is sprake van bias indien de gemeten waarden een onzui-
vere afspiegeling van de realiteit vormen als gevolg van syste-
matische meetfouten.
– Oorzaken van dergelijke bias kunnen zijn: onduidelijke in-
structies, onduidelijke items, een cultuurgebonden inhoud van
vragen, suggestieve vragen, de formulering van vragen, sociale
wenselijkheid van bepaalde antwoorden, respondenten die
zich beter of slechter voordoen dan zij zijn en problemen met
de herinnering.
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kleurd zijn. Een voorbeeld hiervan is een vraag uit de
‘Wechsler adult intelligence scale’ (WAIS): ‘Wat is de
koran?’3 Deze vraag zal waarschijnlijk relatief vaak cor-
rect worden beantwoord door mensen die een islamiti-
sche achtergrond hebben. Een andere WAIS-vraag
luidt: ‘Wie schreef de Ilias?’ Dit item kan als een onzui-
ver meetinstrument beschouwd worden, omdat de Ilias
met name tot de leerstof van het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs (in het bijzonder van het gymna-
sium) behoort.

suggestieve vragen
Een suggestieve vraag is een vraag met daarin een ver-
onderstelling die het antwoord van de respondent im-
pliciet in een bepaalde richting kan sturen. Een voor-
beeld is: ‘Steeds meer mensen hebben last van een aller-
gie. Heeft u ook wel eens last van een allergische reac-
tie op bepaalde stoffen?’ Sommige mensen die twijfelen
over het antwoord op deze vraag kunnen bij deze for-
mulering bijvoorbeeld denken: ‘Als allergieën steeds
meer voorkomen, zal die jeuk die ik steeds op mijn lin-
ker bil heb ook wel een allergie zijn. Laat ik maar ‘‘ja’’
antwoorden!’

de formulering van vragen
Twee verschillende formuleringen die synoniemen lij-
ken te zijn, kunnen toch verschillende antwoordpercen-
tages opleveren. De wijze waarop zinnen in vragenlijs-
ten worden geformuleerd is dus essentieel. Een voor-
beeld: in een experiment werd aan proefpersonen uit
twee gematchte steekproeven gevraagd een antwoord te
geven op één van de volgende twee vragen:4 (a) ‘Vindt
u dat de regering toespraken die tegen de democratie ge-
richt zijn, moet toestaan?’ en (b) ‘Vindt u dat de rege-
ring toespraken die tegen de democratie gericht zijn,
moet verbieden?’ Van de proefpersonen uit de ene
steekproef gaf 56% aan vóór vrijheid van meningsuiting
te zijn door ‘ja’ te antwoorden op vraag (a). In de ande-
re steekproef lag het percentage mensen dat vóór
vrijheid van meningsuiting was aanzienlijk hoger: 72%
van de proefpersonen antwoordde met ‘nee’ op vraag
(b).4

sociale wenselijkheid, zich anders voordoen
Veel mensen zijn ertoe geneigd sociaal wenselijke ant-
woorden te geven op bepaalde vragen. Zo worden bij-
voorbeeld ziekten, alcoholconsumptie, drugsgebruik,
crimineel gedrag en seksueel afwijkend gedrag nogal
eens ondergerapporteerd. Onderwerpen zoals hygië-
nisch gedrag, gezonde eetgewoonten, sportief gedrag,
bibliotheekbezoek en het hebben van werk worden va-
ker overgerapporteerd. Er is sprake van het geven van
sociaal wenselijke antwoorden wanneer de respondent
zich van deze onder- of overrapportage niet bewust is.
Indien degene die de vragenlijst invult doelbewust tracht
een irreëel positief beeld van zichzelf te schetsen, bij-
voorbeeld bij het invullen van een persoonlijkheidsvra-
genlijst tijdens een selectieprocedure voor een nieuwe
baan, spreken wij van ‘faking good’. Sommige vragen-
lijsten, zoals de ‘Minnesota multiphasic personality in-

ventory’, hebben aparte vragen waarmee getracht wordt
faking-goodgedrag aan te tonen. Dit zijn stellingen zoals
‘Ik lieg nooit om bestwil’ of ‘Ik kan wel eens woedend
worden’. Mensen die deze twee vragen achtereenvol-
gens beantwoorden met ‘ja’ en ‘nee’ scoren hoog op de
leugendetectieschaal die ontwikkeld is om faking-good-
gedrag te meten. De ontwikkelaars van deze items gin-
gen er bijvoorbeeld van uit dat iedereen wel eens liegt
om bestwil. Waarschijnlijk scoort een klein percentage
van de mensen hoog op de leugendetectieschaal zonder
dat er sprake is van simulatie.5

In bepaalde situaties komt het tegendeel van faking-
goodgedrag voor. Mensen kunnen zich juist slechter of
zieker voordoen dan zij daadwerkelijk zijn, bijvoorbeeld
omdat zij afgekeurd willen worden voor de arbeids-
markt of omdat zij graag een bepaalde psychotherapeu-
tische behandeling willen krijgen. In dat geval wordt van
‘faking bad’ gesproken.

herinneringsbias
Vragenlijsten die naar gebeurtenissen uit het verleden
vragen, zijn gevoelig voor de herinneringsbias. De mate
waarin een gebeurtenis in het verleden destijds van be-
lang was voor een respondent zal waarschijnlijk mede-
bepalend zijn voor de kans op herinnering in het heden.
Het kan noodzakelijk zijn dat de onderzoeker een in-
schatting maakt van de conditie van het geheugen van
een proefpersoon. Foddy beschreef een voorbeeld van
herinneringsbias.6 Uit onderzoek dat in 1965 door het
National Center for Health Statistics in de VS uitge-
voerd werd, bleek dat 3% van de ex-patiënten die 1-10
weken eerder in het ziekenhuis waren opgenomen, deze
ziekenhuisopname niet rapporteerde. Na 31-40 weken
was dit percentage 11 en na 51-53 weken was het geste-
gen tot 42.6

beschouwing
Vragenlijsten zijn onmisbare meetinstrumenten gewor-
den. In de dagelijkse klinische en wetenschappelijke
praktijk bewijzen ze keer op keer hun waarde.1 Uit de
voorgaande gegevens kan worden afgeleid dat een aan-
tal vragenlijstkenmerken vertekening van vragenlijst-
scores kan veroorzaken. Bias kan worden verminderd
door zorgvuldige en deskundige testconstructie. Ook
hier geldt het adagium: ‘Bezint eer ge begint’, want een
vragenlijst wordt niet vanzelf de moeite waard, ook niet
door ingewikkelde statistiek. Ontwikkelaars van vra-
genlijsten dienen zich uitvoerig te verdiepen in de lite-
ratuur over de testconstructie.

Eén manier om onderzoek te doen naar de mate
waarin kenmerken van een vragenlijst bias veroorzaken,
is het uitvoeren van interviews waarin proefpersonen ge-
vraagd wordt de instructies en de vragen duidelijk hoor-
baar voor te lezen; vervolgens wordt hun gevraagd de
vragen ‘hardop denkend’ te beantwoorden. Op deze ma-
nier kunnen items opgespoord worden die voor respon-
denten moeilijk te begrijpen zijn. Ook kan worden vast-
gesteld of de lijst vragen bevat die door mensen met ver-
schillende culturele achtergronden op uiteenlopende
manieren worden geïnterpreteerd.7 De testontwikkelaar
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kan nieuwe items ook laten beoordelen door experts op
het gebied van de testconstructie.8 Tenslotte bestaan er
tal van statistische methoden om bias van bestaande vra-
genlijsten aan te tonen. Zo kan bijvoorbeeld gebruik
worden gemaakt van factoranalyse. Het consistent vin-
den van verschillende factorstructuren in verschillende
populaties kan op bias wijzen.8 Bij het beoordelen van
intelligentietests kan bijvoorbeeld gebruik worden ge-
maakt van curven die de relatie weergeven tussen de
vaardigheid van proefpersonen en de kans om een item
correct te beantwoorden. Wanneer een afwijkende cur-
ve in een bepaalde groep wordt gevonden is het waar-
schijnlijk dat het instrument bias vertoont voor de des-
betreffende groep.8 Replicatie van onderzoek is ook een
goede methode om te toetsen of een meetinstrument
‘gebiast’ is. Wanneer in een nieuwe steekproef bijvoor-
beeld bepaalde groepsverschillen niet worden gerepli-
ceerd, is het aannemelijk dat de eerder gevonden ver-
schillen kunnen worden verklaard door de aanwezigheid
van toevallige meetfouten.

Vertalers van vragenlijsten staan soms voor een di-
lemma. Bij de vertaling van de originele (meestal
Engelstalige) vragenlijst kunnen zij worden geconfron-
teerd met oorspronkelijke items die in vertaling bias
(zouden kunnen) veroorzaken. Het herschrijven van
deze vragen levert echter, strikt genomen, een nieuwe
vragenlijst op die andere eigenschappen kan hebben dan
de buitenlandse originele versie. Hierdoor kunnen de
scores die met de vertaalde en aangepaste vragenlijst
verkregen zijn minder goed vergeleken worden met de
scores bij de originele lijst. De onderzoeker zal in dat ge-
val een afweging moeten maken tussen enerzijds grote-
re vergelijkbaarheid met het origineel en anderzijds een
toename van de validiteit en de betrouwbaarheid van de
nieuwe, bewerkte vragenlijst.

abstract
Straying through methodology. II. Questionnaire bias
– Some characteristics of self-report questionnaires can result
in bias in responding.
– When a test item or a questionnaire is biased, the observed
scores form an imprecise measurement of reality as a conse-
quence of systematic errors of measurement.
– Causes of such bias are: unclear instructions, vague wording
of the test items, culture-bound item content, suggestive
questions, framing of questions, social desirability of certain
answers, faking good, faking bad and the recall bias.
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De magnetiseurs eisen erkenning
Parijs. – De magnetiseurs, van hun standpunt zeker terecht
geërgerd door het feit, dat zij ‘zoo zij genezen, veroordeeld en
zoo zij niet genezen, veracht worden als kwakzalvers’, wen-
schen het volgende verzoekschrift in te dienen:

De zieken, die genezen of verlicht zijn door het magnetisme,
de massage of de magnetische massage, in vereeniging met de
voorstanders dezer beginselen, overwegende:

1º. dat de masseurs en magnetiseurs een groot getal zieken
genezen, wier lijden de geneeskundigen niet kunnen verzach-
ten;

2º. dat hun praktijken en methoden, bij uitsluiting van alle
medicijnen, geenerlei gevaar opleveren;

3º. dat de geneeskundigen, die nimmer het magnetisme of
zelfs de massage behoorlijk gewaardeerd hebben, niet voldoen
aan de noodzakelijke vereischten om deze kunst uit te oefenen;

4º. dat de onontbeerlijke kennis om het magnetisme en de
massage uit te oefenen gemakkelijk te verkrijgen is door ieder
die zekere bijzondere voorbeschiktheid bezit;

5º. dat eindelijk zekere personen, die volstrekt niet onder-
wezen zijn, machtige ‘genezers’ zijn;

verzoeken de wetgevende macht oogenblikkelijk de rechten
der Masseurs en Magnetiseurs te omschrijven in een aanvulling
der Wet op de uitoefening der geneeskunst (Journal de
Neurologie).

(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1898;42I:346.)

Moeten artsen Latijn leren?
Ik voor mij wenschte wel, dat alle aanstaande medici van de
beide klassieke talen zooveel bleven leeren, als mij eigenlijk
voor elk volledig ontwikkeld en beschaafd mensch, onder de
maatschappelijke toestanden welke nu bestaan en nog wel wat
zullen voortduren, wenschelijk voorkomt. Maar men kan ge-
lukkig een man van groote ontwikkeling en kennis zijn, zonder
in zijn jeugd de Grieksche taal te zijn onderwezen. En daar, vol-
gens het getuigenis van bevoegde beoordeelaars, zelfs de aan-
staande juristen in zes jaren gymnasiale studie geen Grieksch
leeren, lijkt mij het ‘facultatief stellen van het Grieksch voor
medici op de Gymnasia’ geen zoo groote ramp, indien daar-
mede in verband verstandige maatregelen kunnen getroffen wor-
den waardoor een einde komt aan den zonderlingen toestand
van de verhouding tusschen de voorwaarden der opleiding en
den aard der examens voor artsen van dezelfde bevoegdheid,
langs den weg der H. B. S. en dien van het Gymnasium.

(Boekaankondigingen. Ned Tijdschr Geneeskd 1898; 42I:593.)

Bladvulling




