
Beschrijvende statistiek 
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 Beschrijvend Samenvatting van gegevens in de 

 steekproef van onderzochte personen 

 (gemiddelde, de standaarddeviatie, 

 tabel, grafiek) 

 

 Toetsend Uitspraken over de onbekende 

 en ongemeten bredere populatie van 

 individuen (betrouwbaarheidsinterval, 

 statistische tests, p-waarde) 

Beschrijvende en toetsende statistiek 



Hypothese toetsen 

 Vergelijking is het meest voorkomende elementaire principe in 

medisch onderzoek. Een verklaring over de waarheid wordt 

vergeleken met een referentie (de nul) 
 

 H0: Nul-hypothese 

  cholesterol is vergelijkbaar tussen mannen en vrouwen 
 

 H1: Alternatieve hypothese 

  cholesterol is verschillend tussen mannen en vrouwen 
 

 Kans op het verkrijgen van de waargenomen gegevens in de 

steekproef gegeven dat de nulhypothese waar is  P-value 



Significantie en klinische relevantie 

 Als n groot genoeg is, kan zelfs een klein verschil van 0,1 

mm Hg statistisch significant tussen de twee groepen. 

-> 0.1 mmHg is niet relevant vanuit klinisch oogpunt 

 

 Als n te klein is, kan ook een gemiddelde van 150 mmHg 

statistisch niet significant verschillend van 130 mm Hg 

-> 20 mmHg is relevant vanuit klinisch oogpunt 



Realiteit 

 

Conclusie 

H0 is waar H0 niet waar 

H0 accepteren TYPE II FOUT 
 

β 

H0 verworpen TYPE I FOUT 
 

α 

Conclusies en Realiteit 



Vergelijken twee gemiddelden 



Vergelijking twee gemiddelden 

Continue Categorisch 

Non-parametrisch Parametrisch 

Mann-Whitney T-Test 2-test 



Independent-samples t-test 

 Onderzoeksvraag: Is er een significant verschil in de 

variabele tussen de groepen? 

 Twee variabelen:  

 - één categorische, onafhankelijke variable (groep) 

 - één continue, afhankelijke variabele 

 H0: μ1= μ0 

 H1: μ1≠ μ0 

 Test vertelt of er een statistisch significant verschil in de 

gemiddelden voor de twee groepen 

 Aanname: gelijke varianties 



Independent-samples t-test - voorbeeld 

 Onderzoeksvraag:  

    Is er een significant verschil in gemiddelde Body Mass     

    Index tussen mannen en vrouwen? 

 

 Twee variabelen:  

 - onafhankelijke variabele = man / vrouw 

 - afhankelijke variable = Body Mass Index 

 



Independent-samples t-test - Graphical 
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T-Test – SPSS   

 Analyze – Compare means – Independent samples t-test 

 

GENDER (? ?) 

BMI 



 Aanname: Gelijke variantie tussen groepen 

 Levene’s Test 

  p<0.05  twee groepen hebben geen vergelijkbare

 variantie (en standaard deviatie) 

  p>0.05  groep varianties zijn vergelijkbaar 

 

T-Test – SPSS 



 Op basis van de test kunnen we concluderen: 

 

 Ja, er is een verschil tussen de Body Mass Index tussen 

mannen en vrouwen in deze studie (p = 0,003) 

 

 Vrouwen hebben gemiddeld een hoger BMI dan mannen. 

T-Test – SPSS – Conclusie 



Vergelijking twee medianen 

Continue Categorisch 

Niet-parametrisch Parametrisch 

Mann-Whitney T-Test 2-test 



 Het is bekend dat de variabele een niet normale populatie 

distributie heeft 

 

 De vorm of van de populatie distributie van de variabele is 

onbekend, en ‘Normality tests’ op de steekproef zijn 

significant 

 

 Zeer kleine steekproeven 

 

 Distributievrij (mean ranks) 

Wanneer niet-parametrisch statistiek? 



Mann Whitney U Test 

 Niet parametrische alternatief voor t-test 

 Onderzoeksvraag: Is er een significant verschil in de 

variabele tussen de groepen? 

 Twee variabelen:  

 - één categorische, onafhankelijke variable (groep) 

 - één continue, afhankelijke variabele (ranked) 

 Test vertelt of er een statistisch significant verschil in de 

gemiddelde ranking is voor de twee groepen 



Ranking 

41     44  49  50  51 

52     58  61  63  66 

66     66  67  67  68 

70     71  73  74  79 

80    84 88  91  98 
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Mann Whitney U Test - voorbeeld 

 Onderzoeksvraag: Is er een significant verschil in 

triglyceride levels tussen cases en controles? 

 

 Twee variabelen:  

 - onafhankelijke variabele = case / control 

 - afhankelijke variabele = triglyceride 

 



Mann-Whitney U – SPSS 

 Analyze – Non-Parametric tests – Independent samples 

Continuous (not normally 
distributed) variables 

Categorical variables 



Mann-Whitney U – SPSS 

P-value 



Vergelijken van twee percentages 



Vergelijking twee percentages 

Continue Categorisch 

Niet-parametrisch Parametrisch 

Mann-Whitney T-Test 2-test 



Chi-square test 

 Onderzoeksvraag: Is er een significant verschil in 

proporties tussen de groepen? 

 Twee variabelen:  

 - een categorische, onafhankelijke variabele (groep) 

 - een categorische, afhankelijke variabele 

 H0: π1= π0 

 H1: π1≠ π0 

 Test vertelt of er een statistisch significant verschil is in 

proporties of fracties, kansen, percentages tussen de twee 

groepen 

 



Chi-square test - Example 

 Onderzoeksvraag: Is er een significant verschil in mortaliteit 

tussen patiënten gerandomiseerd naar actieve behandeling 

of placebo? 

 Twee variabelen:  

 - onafhankelijke variabele = therapie (0/1) 

 - afhankelijke variabele = dood(0/1) 

 

 H0: π1= π0 

 H1: π1≠ π0 

 



 H0  Mortaliteit in patiënten gerandomiseerd 

  naar actieve behandeling = mortaliteit 

  in patiënten gerandomiseerd naar  

  placebo 

 

 H1  Mortaliteit in patiënten gerandomiseerd 

  naar actieve behandeling  mortaliteit 

  in patiënten gerandomiseerd naar  

  placebo 

 

Voorbeeld- Hypothese 



Voorbeeld– 2*2 

Death Alive 

50 450 500 

200 800 1000 

Active 

Placebo 

250 1250 1500 

 

p1 = X1/ n1 = 50/500     = 0.10 

p0 = X0/ n0 = 200/1000 = 0.20 

 

p  = X / n = 250 / 1500 = 0.17 

 



SPSS – Chi-square test 

 Analyze – Descriptive Statistics – Crosstabs 



SPSS – Chi-square test  



SPSS – Chi-square test - Conclusie 

 

 Op basis van de test kunnen we concluderen: 

 

 Ja, er is een significant verschil in mortaliteit tussen 

patiënten behandeld met placebo en actieve therapy 

(p<0.001) 



Samenvatting vergelijken groepen 

Continue Categorisch 

Niet-parametrisch Parametrisch 

Mann-Whitney T-Test 2-test 


