
Oefening effecten herkennen in tabellen (boek pp.144-148) 

1. Van welk effect is sprake in onderstaande tabel (verzonnen cijfers)? 

Roken? Man Vrouw 

Ja 138  (60%) 108   (40%) 

Nee 92    (40%) 162   (60%) 

Totaal 230  (100%) 270   (100%) 

 

a) Geen effect 
b) Een zwak effect 
c) Een sterk effect 

 

Oplossingsmethode:  
eerst kolompercentages uitrekenen, daarna effect bekijken 
Δ = 40-60  = -20 (cijfers haal je uit bovenste rij) (mag ook 60-40 zijn) 
-20 is duidelijk verschillend van 0  sterk effect 

 

2. We voegen een derde variabele toe. 

Is er sprake van een interactie-effect in onderstaande tabel (verzonnen cijfers)? 

 

Roken? Man Vrouw 

Weinig sport Veel sport Weinig sport Veel sport 

Ja 95   (75.4%) 43    (41.3%) 72    (52.6%) 36     (27,1%) 

Nee 31   (24.6%) 61    (58.7%) 65    (47.4%) 97     (72.9%) 

Totaal 126 (100%) 104  (100%) 137  (100%) 133   (100%) 

 

a) Nee, verschil tussen effect voor mannen en 
effect voor vrouwen is kleiner dan 5 

b) Ja, verschil tussen effect voor mannen en effect 
voor vrouwen ligt tussen 5-10 

c) Ja, verschil tussen effect voor mannen en effect 
voor vrouwen bedraagt meer dan 10 punten 
 

Oplossingsmethode: 
Eerst kolompercentages uitrekenen, daarna: 
Δ = 75 - 41 = 34 
Δ = 52 - 27 = 25 
34 ≠ 25  het effect is niet voor alle 
bevolkingsgroepen gelijk dus interactie-effect 
34-25=9 (= grootte interactie-effect) 
 

 

3. Zelfde derde variabele, andere verzonnen cijfers. 

Vergelijk met tabel 1. Wordt het effect van  geslacht op roken gemedieerd door sporten?  

Roken? Weinig sport  Veel sport  

Man Vrouw Man Vrouw 

Ja 70 50 50 30 

Nee 30 50 50 70 

Totaal 100 100 100 100 

 

a) Nee 
b) Ja, partiële mediatie 
c) Ja, volledige mediatie 

 

Oplossingsmethode: 
Mediatie? 
Δ=  70-50 = 20 
Δ = 50-30 = 20 
(Beide effecten = 20 al zeker geen interactie-effect) 
20 = 20 (vgl. met eerste tabel)  het effect verandert niet: geen 
mediatie-effect  
 
 
 

Opmerking: op het examen kies je steeds uit vier antwoordmogelijkheden (niet drie zoals in deze oefening). 


