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Wetenschap

Cramwinckel’s krimp/rekmethode is bedoeld om te corrigeren voor verschillend

schaalgebruik van proefpersonen. Maar deze methode is niet in staat alle tussen-

persoonsvariantie te elimineren. Z-scoretransformatie beantwoordt wel aan het

beoogde doel van het verwijderen van alle tussenpersoonsvariantie als gevolg van

verschillend schaalgebruik. Bovendien heeft tussenpersoonsvariantie geen storen-

de invloed bij het statistisch evalueren van productverschillen, indien het juiste

variantieanalytisch model wordt toegepast.

Proefpersonen vertonen ieder een eigen wijze van getallenge-
bruik wanneer zij op een responseschaal een eigenschap van
een aantal producten beoordelen. Cramwinckel presenteerde
de krimp/rekmethode, die specifiek is bedoeld om numerieke
beoordelingen afkomstig van verschillende proefpersonen te
kalibreren, en daardoor de mogelijke invloed van ongelijk
schaalgebruik teniet te doen [1]. De voorgestelde krimp/rekme-
thode wordt hier en daar gebruikt in de praktijk. Reden om kri-
tisch na te gaan of de methode de beweerde correctie inder-
daad uitvoert.
Stel dat p producten op n eigenschappen worden beoordeeld
door ieder van m proefpersonen, en dat voor die beoordelingen
een ongestructureerde lineaire responseschaal wordt gebruikt
die loopt van 0 tot 100. Per eigenschap worden dan p x m beoor-
delingen verkregen, namelijk van ieder van de m proefpersonen
p beoordelingen. Op de aldus verkregen ruwe data kan vervol-
gens de krimp/rekmethode worden toegepast.
“Per panellid wordt voor alle producten per begrip (eigenschap,
attribuut) de laagste en de hoogste score (= beoordeling) nage-
gaan. Van zowel alle laagste als alle hoogste waarden wordt het
gemiddelde berekend en beide gemiddelden worden nu voor
alle proefpersonen de nieuwe laagste, respectievelijk hoogste
waarde. Alle tussengelegen waarden worden proportioneel her-
berekend. Op deze wijze wordt de spreiding tussen de panelle-
den als gevolg van verschillend schaalgebruik verwijderd. Even-
tuele verschillen tussen producten worden duidelijker”, aldus
Cramwinckel [1, p. 14]. 
Voor wat betreft de bewering dat “de spreiding tussen de panel-

leden als gevolg van verschillend schaalgebruik (wordt) verwij-
derd” is zijn conclusie te voorbarig en zeker onjuist. Op de eer-
ste plaats is het uitgangspunt dat proefpersoonverschillen uit-
sluitend het gevolg zijn van verschillen in numeriek schaalge-
drag onjuist. Er kunnen andere systematische verschillen
tussen proefpersonen onderling bestaan. Zo kan bijvoorbeeld
de wijze waarop zij de te beoordelen producten sensorisch per-
cipiëren verschillen of hoe zij deze producten affectief beleven.
Iedere proefpersoon heeft immers zijn eigen psychosensorisch
waarnemingsapparaat en een eigen preferentiestructuur. Op de
tweede plaats kunnen proefpersonen onderling ook nog ver-
schillen in het ankerpunt van de beoordelingsschaal. Dat anker-
punt wordt gevormd door het gemiddelde van alle beoordelin-
gen van een proefpersoon (op een bepaald attribuut).

Theorie
Voor ieder tweewegsfactorieel onderzoeksdesign (met factoren
producten en proefpersonen) kan de totale variantie per attri-
buut als volgt worden uitgesplitst:

σ2
totaal = σ2

producten + σ2
proefpersonen + σ2

proefpersonen×producten + σ2
error (1)

– σ2
producten: variantie tussen de producten waarop het sen-

sorisch of hedonisch productonderzoek gericht is 
– σ2

proefpersonen: variantie tussen proefpersonen onderling
– σ2

proefpersonen×producten: zogenoemde (eerstegraads)interactie.

Cramwinckel’s krimp/re

Samenvatting
Cramwinckel’s krimp/rekmethode is bedoeld om te corrige-
ren voor verschillend schaalgebruik van proefpersonen. In
deze bijdrage wordt deze methode geanalyseerd en aan de
hand van een voorbeeld besproken. De conclusie is dat de
methode niet in staat is alle tussenpersoonsvariantie te eli-
mineren. Daarom wordt een theoretisch correct alternatief
gepresenteerd en besproken. Tenslotte wordt er op gewezen
dat tussenpersoonsvariantie geen storende invloed heeft bij
het statistisch evalueren van productverschillen, indien het
juiste variantieanalytisch model wordt toegepast.

Abstract
Cramwinckel’s shrink/stretch procedure intends to correct
for inter-individual differences in scale use. In this paper this
procedure is analysed and illustrated by an example. It is
concluded that the method fails to eliminate between-sub-
jects variance. Hence, a theoretically correct alternative is
presented and discussed. Finally, it is pointed out that
between-subject variance has no biasing influence in evalu-
ating product-differences, if the appropriate model to per-
form the analysis of variance is applied.
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De component σ2
error geeft de binnenper-

soonsvariantie aan. Als de proefpersonen
voor het betreffende attribuut slechts één
beoordeling per product geven (en er dus
geen herhaling binnen personen is), kan
de residuele variantie σ2

error niet op grond
van de data worden geschat. Eén enkele
beoordeling is immers geen verdeling en
heeft daarom geen variantie. In die situ-
atie kan de residuele variantie (die er in
werkelijkheid wel is) niet van de interac-
tiecomponent personen x producten wor-
den onderscheiden en dus niet statistisch
onafhankelijk worden geschat. Die inter-
actieterm wordt daardoor (feitelijk ten
onrechte) vergroot (anders geformuleerd:
de residuele variantie wordt vergroot met
de eerstegraadsinteractie). Vergelijking
(1) wordt nu:

σ2
totaal = σ2

producten + σ2
proefpersonen + σ2

error (2)

waarin σ2
error gelijk is aan σ2

proefpersonen×producten

Als de proefpersonen bovendien door de onderzoeker a-priori
als ‘replicaten’ worden beschouwd (en dat is in het toegepast
onderzoek vaak het geval), vereenvoudigt vergelijking (2) nog
verder en wordt:

σ2
totaal = σ2

producten + σ2
error (3)

Het gevolg daarvan is dat de numerieke waarde van de varian-
tiecomponent σ2

error in vergelijking (3) groter is dan van dezelf-
de term in vergelijking (2). Dit volgt uit het feit dat deze term in
vergelijking (3) bestaat uit de som van de termen σ2

proefpersonen
plus σ2

error uit vergelijking (2). Een ander
gevolg is dat het toepasselijk variantie-
analytisch model een eenwegsanalyse
(alleen producten als effect) is geworden,
in tegenstelling tot de tweewegsanalyses
(producten en proefpersonen als effect)
gerepresenteerd door de modellen (1) en
(2).

Voorbeeld
Door zeven proefpersonen (S1 - S7) zijn
acht producten (P1 - P8) op een bepaalde
eigenschap beoordeeld op een onge-
structureerde schaal lopend van 0 tot 100.
In tabel 1 is te zien dat proefpersonen
onderling verschillen in het gedeelte van
de schaal dat zij gebruiken. De waarden
van proefpersoon 1 liggen bijvoorbeeld
tussen 64 en 8 en die van proefpersoon 2
tussen 77 en 31. De gemiddelde hoogste

waarde en de gemiddeld laagste waarde bedraagt, respectieve-
lijk, 80,4 en 21,1.
Op de ruwe data vermeld in tabel 1 is de krimp/rekprocedure
toegepast (zie tabel 2). Vergelijking van de gemiddelde waar-
den P1 tot en met P8 in de tabellen 1 en 2 bevestigt de conclusie
van Cramwinckel dat de schaalwaarden (gemiddelde beoorde-
lingen van zeven proefpersonen) vóór en ná toepassing van de
methode nauwelijks van elkaar verschillen. Ten aanzien van
deze eigenschap van de methode kan dus uit dit voorbeeld wor-
den geconcludeerd, zonder verlies van algemeenheid, dat de
krimp/rekmethode acceptabel is.

Tussenpersoonsvariantie
Anders ligt dat voor een tweede effect van de procedure. Aange-
zien de (kolom)gemiddelden van de zeven proefpersonen
numeriek verschillen (de waarden variëren tussen 42,9 en 53,9
(tabel 2, rij 9)), kan worden vastgesteld dat de krimp/rekmetho-

kmethode onder de loep
Tabel 1   56 beoordelingen: 8 producten (P1 t/m P8) door 7
proefpersonen (S1 t/m S8) beoordeeld op 1 eigenschap

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Gemid-
delde Stdv

P1 63 75 85 96 78 71 83 78,7 10,6
P2 64 54 63 76 64 80 66 66,7 8,7
P3 52 77 61 72 71 67 83 69,0 10,2
P4 40 44 64 48 31 66 54 49,6 12,7
P5 22 41 51 49 29 53 32 39,6 12,1
P6 33 49 51 34 34 49 31 40,1 9,0
P7 29 32 19 44 31 58 48 37,3 13,3
P8 8 31 13 35 4 35 23 21,3 13,0
Gemiddelde 38,9 50,4 50,9 56,8 42,8 59,9 52,5 50,29
Stdv 19,8 17,6 24,0 22,1 25,5 14,2 23,4 21,26
Hoogste Waarde 64 77 85 96 78 80 83 80,4
Laagste Waarde 8 31 13 34 4 35 23 21,1

Tabel 2   Beoordelingen tabel 1 na toepassing krimp/rekme-
thode

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Gemid-
delde Stdv

P1 79,4 77,9 80,4 80,4 80,4 68,6 80,4 78,2 4,4
P2 80,4 50,8 62,3 61,3 69,2 80,4 63,6 66,9 10,8
P3 67,7 80,4 60,7 57,5 74,8 63,3 80,4 69,3 9,4
P4 55,0 37,9 63,1 34,5 42,8 62,0 51,8 49,6 11,4
P5 36,0 34,0 52,4 35,5 41,2 44,9 30,0 39,1 7,6
P6 47,6 44,3 52,4 21,1 45,2 39,6 29,0 39,9 11,1
P7 43,4 22,4 26,1 30,7 42,8 51,4 45,8 37,5 11,0
P8 21,1 21,1 21,1 22,1 21,1 21,1 21,1 21,3 0,4

53,8 46,1 52,3 42,9 52,2 53,9 50,3 50,22
21,0 22,7 19,8 21,2 20,4 18,7 23,1 20,3

Hoogste Waarde 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4
Laagste Waarde 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
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de, in tegenstelling tot wat Cramwinckel stelt, de tussenper-
soonsvariantie niet verwijdert. De verschillen tussen individuele
ankerpunten van de schaal zijn weliswaar (aanzienlijk) ver-
kleind, maar niet verwijderd. Na toepassing van de methode
rest er nog steeds tussenpersoonsvariantie.
De standaarddeviaties van het product met de hoogste (P1) en
de laagste schaalwaarde (P8), zoals is te zien in de meest rechtse
kolom van de tabellen 1 en 2, zijn aanzienlijk verkleind. Het door
middel van een kunstgreep verminderen van de grootte van
(sommige) standaarddeviaties kan ernstige consequenties heb-
ben voor de (statistische) aannamen van het variantie-analytisch
model waarmee de data worden geanalyseerd. Het kan er zelfs
toe leiden dat er helemaal geen variantie-analyse (meer) kan
worden uitgevoerd, want cellen die geen binnencelvariantie
hebben, kunnen niet worden geanalyseerd. Eén van die aanna-
men van de variantie-analyse is, dat er sprake is van homogeni-
teit van variantie in de (verdelingen) van de afhankelijke variabe-
le. Dat wil zeggen dat de varianties voor de producten niet te
veel van elkaar mogen verschillen (bijvoorbeeld [2 pp. 92 e.v.]).
Of dat het geval is, kan worden getoetst met een zogenoemde
toets voor homogeniteit van variantie. In de dataset die hier als
voorbeeld dient, was er vóór toepassing van de methode sprake

van homogeniteit van variantie met een overschrijdingskans
van p = 0,79. Diezelfde kans is verlaagd naar p = 0,09 na toe-
passing van de methode. De varianties zijn dus nog wel verge-
lijkbaar en in dit voorbeeld heeft de toepassing van de
krimp/rekmethode er dus niet toe geleid dat er geen variantie-
analyse kan worden uitgevoerd. Dit is echter geen regel. Stel
dat product 1 door alle proefpersonen de hoogste beoordeling
had gekregen en product 8 de laagste. Dan waren na toepas-
sing van de krimp/rekmethode de varianties voor beide produc-
ten gelijk aan 0 en kan er, zoals gezegd, geen variantie-analyse
op de getransformeerde data worden uitgevoerd.
Voor ieder van de beide datasets uit de tabellen 1 en 2 is een
eenwegsvariantie-analyse uitgevoerd (met producten als ‘fixed
factor’ en proefpersonen als ‘random factor’) op dezelfde wijze
als door Cramwinckel in zijn voorbeeld werd gedaan [1]. De F-
ratio’s en bijbehorende p-waarden zijn respectievelijk 
F = 20,67, p < 0,0000, en F = 32,38 en 

p < 0,0000. Vergelijking van de twee
waarden maakt duidelijk dat de
krimp/rekmethode op het oog succesvol
is in het krachtiger maken van de F-toets.
Toch zijn er problemen.

Een alternatief
Er is een andere manier om na te gaan in
hoeverre tussenpersoonsvariantie door
toepassing van de krimp/rekmethode is
verwijderd. Dat kan door een tweewegs-
analyse volgens model (2) uit te voeren
op de getransformeerde data. In een
tweewegsanalyse wordt immers de
variantiecomponent σ2

proefpersonen onaf-
hankelijk geschat. Als de krimp/rekme-
thode doet wat door de bedenker ervan
wordt verwacht en gesteld is, moet de

numerieke waarde van die component gelijk zijn aan de waarde
0. De berekening levert het volgende resultaat:

(a) (b) (c) (d)
σ2

totaal = σ2
producten + σ2

proefpersonen + σ2
proefpersonen×producten (4)

Het resultaat van de analyse is:

(a) (b) (c) (d)
2.866,20 = 2.652,04 + 140,66 + 73,50 (5)

Geconcludeerd kan worden dat s2 proefpersonen nog een rest-
waarde heeft van 140,66 hetgeen 4,91% van de totale variantie
is, terwijl deze nul zou moeten zijn.

Z-scoretransformatie
Een alternatief is de welbekende z-scoretransformatie [3, pp.
169] die op beoordelingen van iedere proefpersoon (N=7)
afzonderlijk dient te worden uitgevoerd:

Zi = (Xi -
_
X)sx (6)

– Zi: de waarde van de i-de numerieke beoordeling uitgedrukt
in de standaardnormaalafwijking van Xi (in het voorbeeld is
i = 1…8)

–
_
X: het gemiddelde van de i-beoordelingen van een bepaalde
proefpersoon

– sx: de standaarddeviatie van de verdeling van die beoordelin-
gen

In tabel 3 is te zien dat deze transformatie zowel een correctie
voor verschillend ankerpunt als een correctie voor verschillende
spreidingsbreedte voor zijn rekening neemt. De proefpersoon-
gemiddelden (in de kolomen) zijn namelijk gelijk aan 0 en de
spreidingen zijn gelijk aan 1. Dit betekent dat alle proefperso-
nen nu gelijk zijn voor wat betreft schaalgebruik én ankerpunt.
In tabel 3 staan alle naar z-score getransformeerde waarden uit
tabel 1.
Evenals op de data in de tabellen 1 en 2 kan op deze data een
eenwegsvariantieanalyse worden uitgevoerd (met product als
‘fixed factor’ en proefpersoon als ‘random factor’). De waarde
van de F-ratio die wordt verkregen is gelijk aan 38,89 en daar-
mee hoger dan de waarde die met de krimp/rekmethode
getransformeerde data is verkregen. Het belangrijkste is echter

De krimp/rekmethode verwijdert de
tussenpersoonsvariantie niet

Tabel 3   Beoordelingen na toepassing z-score transforma-
tie per proefpersoon

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Gemid-
delde Stdv

P1 1,22 1,40 1,42 1,77 1,38 0,79 1,31 1,33 0,29 78,6
P2 1,27 0,21 0,50 0,87 0,83 1,42 0,58 0,81 0,43 67,5
P3 0,66 1,51 0,42 0,69 1,11 0,50 1,31 0,89 0,42 69,2
P4 0,06 -0,36 0,55 -0,40 -0,46 0,43 0,06 -0,02 0,41 49,7
P5 -0,85 -0,53 0,01 -0,35 -0,54 -0,49 -0,88 -0,52 0,30 39,2
P6 -0,30 -0,08 0,01 -1,03 -0,34 -0,77 -0,92 -0,49 0,41 39,9
P7 -0,50 -1,04 -1,33 -0,58 -0,46 -0,13 -0,19 -0,60 0,44 37,5
P8 -1,56 -1,10 -1,58 -0,98 -1,52 -1,76 -1,26 -1,39 0,28 20,7
Gemiddelde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stdv 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
In de laatste kolom staan de schaalwaarden van de acht producten.
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dat deze analyse bevestigt wat al bekend was: met de z-score-
transformatie slaagt men er in tegenstelling tot met de
krimp/rekmethode wél in om alle tussenpersoonsvariantie kwijt
te raken.
Analoog aan vergelijking (4) kunnen de variantiecomponenten
worden berekend. Vergelijking (7) geeft het resultaat:

(a) (b) (c) (d)
6,17 =  6,01 + 0,00 + 0,16 (7)

De berekening laat zien dat de tussenpersoonsvariantie inder-
daad gelijk is aan nul, wat de bedoeling van de transformatie is.
De variantie veroorzaakt door de producten is 97,4% van de
totaalvariantie. Daarmee is nogmaals het bewijs geleverd dat
de z-scoretransformatie doet wat deze moet doen, namelijk ver-
wijderen van alle tussenpersoonsvariantie. 
Het is eenvoudig om de (gemiddelde) waarden van de product-
beoordelingen uit tabel 3 terug te rekenen, zodat ze in eenhe-
den van de oorspronkelijke beoordelingsschaal kunnen worden
gerapporteerd. Daarvoor zijn het totaalgemiddelde en de
gemiddelde standaarddeviatie, die in dit voorbeeld respectieve-
lijk 50,29 en 21,26 bedragen (tabel 1 en voetnoot 3). Bijvoor-
beeld de waarde voor product 1 is in getransformeerde vorm
1,33 (tabel 3). De inverse z-scoretransformatie voor dit product
is dus: 1,33 x 21,26 + 50,29 = 78,6. De waarden voor de zeven
overige producten zijn eveneens op deze wijze berekend in de
laatste kolom van tabel 3. Vergelijking met de overeenkomstige
waarden berekend op grond van de ruwe data (tabel 1) leert dat
ze numeriek vrijwel gelijk zijn.

Conclusies
Aan de hand van de theorie en het voorbeeld is aangetoond dat
de z-scoretransformatie wel en de krimp/rekprocedure niet aan
het beoogde doel beantwoordt van het verwijderen van alle tus-
senpersoonsvariantie als gevolg van verschillen in de wijze van
schaalgebruik.

Data, zoals door Cramwinckel [1] in zijn voorbeeld gebruikt (en
ook de dataset gebruikt in dit artikel), dienen niet te worden
geanalyseerd door middel van een eenwegsanalyse waarin
proefpersonen als ‘replicaten’ worden gedefinieerd. Alle proef-
personen hebben immers alle producten beoordeeld en iedere
proefpersoon vormt dus zijn eigen controle. Het te gebruiken
variantieanalysemodel is daarom van het type ‘repeated-mea-
sures’ [2, hoofdstuk 7].
Een volstrekt gelijkwaardig factorieel model is een tweewegs-
analyse waarin producten en proefpersonen als factoren worden
opgenomen. In dat model wordt de tussenpersoonsvariantie
afzonderlijk geschat en van de residuele variantie afgesplitst,
waardoor deze bron van variantie bij het toetsen van verschillen
tussen producten geen enkele rol speelt. Want de enige voor de
onderzoeker relevante F-ratio wordt gevormd door de tussen-
productvariantie gedeeld door de eerstegraads product x proef-

personen-variantie. Deze constatering is van groot belang. Daar-
door is immers vastgesteld dat het probleem dat Cramwinckel in
zijn artikel stelt, een schijnprobleem is dat voortkomt uit de keu-
ze van het verkeerde variantieanalytisch model.
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Op het oog is de krimp/rekmethode succesvol in het
krachtiger maken van de F-toets

Proefpersonen ver-
tonen ieder een
eigen wijze van
getallengebruik
wanneer zij op een
responseschaal een
eigenschap van een
aantal producten
beoordelen.


