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SAMENVATTING 

Stress is een staat van psychologische opwinding ten gevolge van een omgeving, 

een gebeurtenis, of gedachten die als dreigend worden ervaren en die 

onveranderbaar zijn. Uit de literatuur is gebleken dat stress in relatie staat met 

bepaalde persoonlijkheidskenmerken, namelijk: neuroticisme, extraversie en 

consciëntieusheid. In het huidige onderzoek is gekeken naar de invloed van deze 

persoonlijkheidskenmerken op de zelfrapportage van stress. Stress is 

geïnduceerd met de Sing-a-Song Stress Test. In deze test is het de bedoeling dat 

participanten een liedje zingen in het bijzijn van twee personen. Met het gebruik 

van electroden kan de gemiddelde amplitude van de huidgeleiding worden 

gemeten, en deze wordt gebruikt als maat voor fysiologische stress. Samen met 

zelfgerapporteerde stress scores op een negenpuntschaal kan de relatie tussen 

deze stress en de drie persoonlijkheidskenmerken worden onderzocht. Hoewel 

de stress test zorgde voor een sterke inductie van stress werden er geen relaties 

gevonden tussen persoonlijkheidskenmerken en de hoogte van 

zelfgerapporteerde stressniveaus.    
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ABSTRACT 

Stress can be defined as a psychological state of arousal caused by an 

environment, an event, or thoughts which are percieved as threatening and 

unmanageable. Research has shown that stress is related to certain personality 

traits, to wit: neuroticism, extraversion en conscientiousness. This paper focuses 

on the influence these personality traits have on self reported stress levels. To 

induce stress, the Sing-a-Song Stress Test has been used. In this test, 

participants are asked to sing aloud in the company of two other individuals. 

Using electrodes, the mean amplitude of skin conductance can be measured, 

which is used as a measure for physiological stress. Together with self reports on 

stress, reported on a scale of one to nine, the relationship between physiological 

stress and the three personality traits can be discovered. Though the stress test 

was very succesful in inducing stress, no relationships were found between 

personality traits and self reported stress levels.  
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Inleiding 

1.1 Stress 
Brouwer, van Schaik, Korteling, van Erp en Toet, (2013), definiëren stress als 

volgt: een staat van psychologische opwinding ten gevolge van een omgeving, 

een gebeurtenis, of gedachten die als dreigend worden ervaren en die 

onveranderbaar zijn. Naast deze psychologische staat van opwinding leidt stress 

ook tot veranderingen in gedrag en fysiologie. Deze fysiologische veranderingen 

zijn meetbaar en geven een goed beeld van de mate waarin stress wordt ervaren. 

Een stressreactie van het autonome zenuwstelsel zorgt voor veranderingen in de 

huidgeleiding (Boucsein, 2012). Door het aanbrengen van sensoren kunnen deze 

veranderingen worden gemeten en kan in kaart worden gebracht hoe het 

stressniveau van een individu verandert. Hier wordt later dieper op ingegaan.  

 Verhoogde niveaus van stress zijn in verband gebracht met symptomen 

van depressie, en kunnen een negatief effect hebben op het geheugen. 

Langdurige periodes van stress worden geassocieerd met verschillende 

negatieve effecten op de gezondheid, zoals onderdrukking van het imuunsysteem 

en de ontwikkeling van bepaalde chronische ziektes zoals diabetes en 

hypertensie (Dickerson & Kemeney, 2004). 

 Niet iedereen ervaart in dezelfde mate stress onder dezelfde 

omstandigheden. De mate waarin stress wordt ervaren lijkt samen te hangen met 

persoonlijkheidskenmerken (Brouwer, van Schaik, Korteling, van Erp en Toet, 

2013).    

 

1.2 Persoonlijkheidskenmerken 

In 1985 werd door McCrae en Costa (2004) een vijf factormodel geïntroduceerd 

dat tot op de dag van vandaag nog steeds het meest gebruikte model is om 

persoonlijkheid te beschrijven (Goldberg, 1993). Dit vijf factor model bestaat uit 

vijf verschillende persoonlijkheidskenmerken, namelijk openheid, altruïsme, 

extraversie, consciëntieusheid en neuroticisme. Het is bekend dat vooral 

extraversie, consciëntieusheid en neuroticisme in verband staan met stress en 

verschillende manieren van omgaan met problemen (Vollrath & Torgersen, 2000; 
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Brouwer, van Schaik, Korteling, van Erp en Toet, 2013). Extraversie is de neiging 

tot een positief affect en een energieke sociale houding. Neuroticisme zorgt voor 

een verhoogde waarneming van dreigingen, neiging tot een negatief affect, 

emotionele stress en angst. Consciëntieusheid duidt op veel zelfcontrole, het 

vermogen om stress te vermijden en adequate stressregulatie door middel van 

coping. Mensen die hoog scoren op neuroticisme ervaren meer stressvolle 

gebeurtenissen. Zij hebben immers de neiging tot een verhoogde waarneming 

van gevaar. Mensen die hoog scoren op extraversie ervaren meer stressvolle en 

daarnaast ook meer plezierige gebeurtenissen. Hoge extraversie en 

consciëntieusheid en een laag neuroticisme zorgen voor een adequate 

stressregulatie. Mensen die aan dit profiel voldoen zullen dan ook het beste 

presteren op stressvolle taken (Brouwer, van Schaik, Korteling, van Erp & Toet, 

2013). Onderzoek van Saus, Johnsen en Eid (2012) toonde aan dat 

marineofficiers in training met een lage score op neuroticisme en een hoge score 

op extraversie en consciëntieusheid een hogere situational awareness hebben 

tijdens stressvolle trainingen, dit betekent dat zij zich bewust zijn van hun 

omgeving. Deze persoonlijkheidskenmerken lijken dus sterk verbonden aan de 

stressregulatie van personen. Omdat ook volgens Brouwer, van Schaik, 

Korteling, van Erp en Toet (2013), de persoonlijkheidskenmerken extraversie, 

neuroticisme en consciëntieusheid het nauwst verbonden zijn met stressregulatie 

zal ook in dit onderzoek de nadruk komen te liggen op deze specifieke 

persoonlijkheidskenmerken. Om te bepalen of individuen met een hoge mate van 

extraversie en consciëntieusheid en een lage mate van neuroticisme 

daadwerkelijk beter met stress kunnen omgaan, is de volgende hypothese 

opgesteld: Individuen die hoog scoren op extraversie en consciëntieusheid en 

laag scoren op neuroticisme zoals is gemeten met de NEO-FFI zullen lagere 

stressniveaus rapporteren zoals aangegeven op een negenpuntschaal.  

 

1.3 Sing-a-Song Stress Test  

Om veranderingen in stressniveaus te kunnen meten, zal er stress geïnduceerd 

worden, dit kan snel en effectief bereikt worden met het nieuwe paradigma de 

Sing-a-Song Stress Test (SSST) (Brouwer en Hogervorst, 2014). De SSST maakt 
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gebruik van een korte, intense, sociale stressor. Deze manier van stressinductie 

is niet alleen nieuw, het is ook een zeer korte test, vergeleken met het meest 

gebruikte alternatief: de Trier Social Stress Test (Kirschbaum, 1993). In de Trier 

Social Stress Test wordt participanten gevraagd om in tien minuten een speech 

voor te bereiden voor een solicitatiegesprek. De sociaal-evaluatieve dreiging van 

afwijzing tijdens het geven van de speech is in dit geval de stressor. Er zitten 

echter een aantal nadelen aan de Trier Social Stress Test. Tijdens de 

stressperiode zijn participanten staand een speech aan het houden. Variaties in 

huidgeleiding kunnen dus niet zonder meer worden toegewezen aan stress. Het 

zou ook een resultaat van de fysieke activiteit kunnen zijn. De toegevoegde 

waarde van de Sing-a-Song Stress Test zit in de tijdsduur en in de manier van 

stressinductie. De SSST duurt maar tien minuten, waardoor snel en effectief 

metingen gedaan kunnen worden. Daarnaast is het zo dat participanten tijdens 

de SSST de instructie krijgen om helemaal stil te zitten gedurende het 

experiment. De stressperiode in de SSST bestaat uit het bedenken en zingen van 

een liedje in het bijzijn van twee andere personenn. De 30 seconden waarin de 

participant nadenkt over welk liedje gezongen kan worden, geven goede data 

over de stressniveaus, omdat men helemaal stil zit en alleen maar nadenkt. 

Gevonden variaties in huidgeleiding tijdens deze periode zijn dus 

hoogstwaarschijnlijk het resultaat van stress, en niet van beweging. Om te 

bepalen of de SSST heeft gewerkt is de volgende hypothese opgesteld: Als dit 

paradigma effectief is, zal er een korte, intense periode van stress worden 

geïnduceerd. Dit zal te zien zijn aan een stijging in de gemiddelde totale 

amplitude van de huidgeleiding in μS. Deze stijging zal zich voordoen in de 

voorbereidingsfase ten opzichte van de rustperiode. 

 

1.4 Huidgeleiding 

Veranderingen in huidgeleiding kunnen gebruikt worden om veranderingen in 

stressniveaus in kaart te brengen. Dit kan omdat veranderingen in huidgeleiding 

het resultaat zijn van een reactie van het autonome zenuwstelsel op stress, welke 

onder andere tot uitdrukking komt in een betere geleiding van stroom over de 

huid (Dawson, 2007). Deze geleiding wordt tot stand gebracht door de 
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aanwezigheid van zweet op de huid. Er bevinden zich twee soorten zweetklieren 

in het menselijk lichaam. Namelijk de apocriene, en de eccriene zweetklieren 

(Edelberg, 1972). In dit onderzoek zijn vooral de eccriene zweetklieren van 

belang. Bij dreigend gevaar en andere stressvolle omstandigheden zullen de 

eccriene zweetklieren een kleine stijging in de productie van zweet laten zien. 

Hoewel deze klieren over het algemeen in verband worden gebracht met 

thermoregulatie, dus het op peil houden van de lichaamstemperatuur, zijn hier 

enkele uitzonderingen op te vinden. Met name op de handen en voetzolen zijn 

eccriene zweetklieren in grote concentraties aanwezig. Het wordt gedacht dat de 

extra zweetproductie op de handen en voeten onderdeel uitmaakt van het fight-

or-flight mechanisme. Door de handen en voeten vochtiger te maken zou men 

beter in staat zijn om te vechten of te vluchten (Cannon, 1942; Darrow, 1927). 

Door gebruik te maken van dit mechanisme kan het stressniveau van mensen in 

kaart gebracht worden (Boucsein, 2012). Als er electroden worden aangebracht 

op twee verschillende plekken op de huid waartussen vervolgens een constant 

voltage wordt opgewekt, kunnen stijgingen en dalingen in deze weerstand 

worden gemeten. Als deze stijgingen en dalingen worden uitgezet in een grafiek 

zal een stressreactie te zien zijn als een piek in deze grafiek. Het verschil tussen 

het begin en de top van zo'n piek is de amplitude. De gemiddelde totale 

amplitude van de huidgeleidingsresponsen geeft een beeld van de fysiologische 

stress die wordt ervaren. De gemiddelde totale amplitude van de huidgeleiding 

wordt weergegeven in microsiemens (μS). Dat wil zeggen, de gemiddelde totale 

hoogte van de huidgeleiding over een bepaalde periode.  

 Individuen verschillen van elkaar qua hoogte van de huidgeleiding. De één 

heeft van nature een lage huidgeleiding, terwijl de ander een hoge huidgeleiding 

heeft. Om hiervoor te compenseren zullen tijdens de data-analyse verschilscores 

opgesteld worden. Op deze manier kan het verschil in huidgeleiding tussen twee 

periodes worden vergeleken tussen verschillende mensen. 
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1.5 Zelfrapportage van stress 

Hoewel het lichaam, en met name het autonome zenuwstelsel, duidelijk reageert 

op stressvolle omstandigheden en gebeurtenissen, lijkt men zich over het 

algemeen slechts in beperkte mate bewust te zijn van fysiologische 

veranderingen die optreden ten gevolge van stress. Volgens Pennebaker (1981), 

zijn mensen niet in staat om correct verslag te doen van veranderingen in hun 

fysiologie. Hij liet mensen emotioneel geladen afbeeldingen zien en vroeg hen 

ondertussen om verslag te doen van veranderingen in hun hartslag. De 

verslagen, of self reports, die men gaf over de eigen hartslag bleken sterk samen 

te hangen met de plezierigheid en belangwekkendheid van de afbeelding waar ze 

op dat moment naar keken. Ze waren echter maar zwak gerelateerd aan de 

gemeten werkelijke variaties in hun hartslag. Gelijksoortige resultaten zijn 

gevonden met betrekking tot huidgeleiding (Pennebaker, 1982).  

 In dit onderzoek zal de zelfrapportage over waargenomen fysiologische 

veranderingen bestaan uit een negenpuntschaal waarop men zelf kan aangeven 

in welke mate zij zich gestresst voelen. Om de verwachting te toetsen dat men 

niet in staat correct verslag te doen van fysiologische veranderingen ten gevolge 

van stress, is de volgende hypothese opgesteld: Individuen die een hoge score 

geven op self reports, zoals aangegeven op een negenpuntschaal, zullen geen 

grotere stijging laten zien dan individuen die een lage score geven, in de 

gemiddelde totale amplitude van hun huidgeleiding in μS, tijdens de periode 

waarin men zich voorbereidt op het zingen, ten opzichte van de rustperiode.  

 Als individuen die hogere stressniveaus rapporteren een grotere stijging 

van huidgeleiding laten zien tijdens de voorbereidingsperiode is het te 

verwachten dat hun zelfgerapporteerde stressniveau tijdens de 

voorbereidingsperiode ook hoger is dan voor de start van het experiment. Om 

deze verwachting te toetsen is de volgende hypothese opgesteld: Er zal een 

significante stijging te zien zijn in de zelfrapportage van stress, op een 

negenpuntschaal, over de voorbereidingsfase ten opzichte van vóór de start van 

het experiment. 
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Methode 

2.1 Participanten 
In totaal hebben 154 proefpersonen meegedaan aan het experiment. Hiervan zijn 

er 13 niet meegenomen in de data-analyse vanwege ontbrekende waarden. De 

gemiddelde leeftijd was 22 jaar, met een minimum van 18 en een maximum van 

55 jaar, en een standaardafwijking van 4 jaar. Van de proefpersonen waren er 90 

Nederlands, 59 Duits en één persoon had een andere nationaliteit. 

 Participanten zijn geworven met gebruik van Sona-Systems. Dit is een 

system dat op de Universiteit Twente wordt gebruikt om proefpersonen te werven 

voor studies. Alle eerste- en tweedejaars studenten hebben een verplichting om 

voor een bepaald aantal uur per jaar mee te doen aan onderzoeken van andere 

studenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van persoonlijke contacten van de 

onderzoekers om het aantal proefpersonen aan te vullen. Proefpersonen hebben 

voorafgaand aan het experiment allen een geïnformeerde toestemming gegeven 

en hiervoor ook getekend. Ook is aan hen een formulier met daarop de 

‘Procedure wegens persoonlijk contact’ verstrekt waarin staat aangegeven hoe 

eventuele klachten over het experiment behandeld kunnen worden. Het 

onderzoek is goedgekeurd door de ethische commisie onder de voorwaarde dat 

alle proefpersonen het recht behielden om ten alle tijde hun medewerking op te 

zeggen zonder dat daar verdere consequenties aan werden verbonden.  

 

2.2 Materialen  

Vragenlijsten 
Voor het afnemen van het onderzoek werd gebruik gemaakt van drie 

verschillende vragenlijsten. In totaal duurde het maximaal 45 minuten om deze 

vragenlijsten in te vullen. De eerste vragenlijst is een algemene vragenlijst naar 

demografische gegevens en het eventuele gebruik van cafeïne, wiet en andere 

drugs.  

 De tweede vragenlijst betreft de NEO-FFI van Costa en McCrae (1992). Dit 

is een vragenlijst over vijf persoonlijkheidskenmerken (openheid, altruïsme, 

extraversie consciëntieusheid en neuroticisme). De NEO-FFI bevat in totaal 60 



	   13	  

items die door proefpersonen gescoord kunnen worden op een vijfpunts 

Likertschaal, met daarin de antwoorden helemaal oneens, oneens, neutraal, eens 

en helemaal eens (McCrae & Costa, 2004).  

 Na afloop van het experiment werd proefpersonen gevraagd nog een 

derde vragenlijst in te vullen, namlijk de Utrechtse Coping Lijst (UCL) (Schreurs, 

van de Willige, Brosschot, Tellegen & Graus (1993).  Deze vragenlijst heeft als 

doel om te bepalen op welke wijze iemand omgaat met problemen of stressvolle 

gebeurtenissen. De UCL bestaat uit 47 items welke zijn verdeeld over zeven 

schalen, namelijk: actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun 

zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en geruststellende 

gedachten. Alle items kunnen door de proefpersoon worden gescoord op een 

vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak. In dit onderzoek zal 

verder niet meer worden ingegaan op de resultaten welke zijn voortgekomen uit 

de afname van de UCL. 

 

Stimuli 
De stimuli werden aangeboden met gebruik van de Sing-a-Song Stress Test. De 

Originele Sing-a-Song Stress Test bevat tien berichten (stimuli), die de 

proefpersoon te zien krijgt. In dit onderzoek is de test echter aangepast met als 

doel om de aandacht van de proefpersoon beter vast te houden. De berichten zijn 

in deze versie vervangen door instructies (zie tabel 1). Deze instructies kan de 

proefpersoon in stilte uitvoeren. De instructies zijn erop ontworpen om een lage 

workload te hebben, omdat een hoge workload de huidgeleiding zou kunnen 

beïnvloeden (Boucsein, 2012). Daarnaast werd er in deze versie voor gekozen 

het aantal neutrale berichten terug te brengen van negen naar vier. Ook is de tijd 

na elke instructie teruggebracht van 60 tot 30 seconden. Er is een pre- en een 

postbaseline toegevoegd, hierin werd proefpersonen enkel gevraagd om op hun 

ademhaling te letten zodat er een baseline vastgesteld kon worden in de 

huidgeleiding en de hartslag tijdens een staat van rust.  
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Tabel 1.  

Getoonde instructies tijdens het meten van de huidgeleiding. 

Instructie Seconden opdracht 

Zit rustig, probeer te ontspannen en je aandacht te 

richten op de ademhaling terwijl je de seconden ziet 

aftellen. 

120 

Bedenk verschillende dieren die met de letter P 

beginnen. 

30 

Bedenk dingen die je in een keuken kunt vinden. 30 

Bedenk verschillende dingen, die belangrijk zijn als je 

een bruiloft wilt organiseren. 

30 

Bedenk zoveel mogelijk teamsporten die zonder bal 

beoefend worden. 

30 

De volgende opdracht is om een lied hardop te zingen 

– bedenk in de komende 30 seconden welke liedjes je 

kunt zingen. 

30 

Zing nu een lied hardop gedurende de komende 30 

seconden en probeer je armen stil te houden. Blijf 

zingen! 

30 

Zit rustig, probeer te ontspannen en je aandacht te 

richten op de ademhaling terwijl je de seconden ziet 

aftellen. 

120 

 

Computers 

Om de instructies aan de proefpersonen voor te leggen werd gebruik gemaakt 

van het programma PsychoPy. Het script voor de instructies werd geschreven 

door Dr. M. Noordzij. Dit programma werd gedraaid op een Windows computer in 

lean mode, dat wil zeggen dat internet was afgesloten en enkel de essentiële 

programma’s draaiden. Dit vermindert de kans op vastlopen en garandeert een 

goede afname. Als display werd gebruik gemaakt van een 1280x720 60Hz flat 

screen monitor.  
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 De eerste twee vragenlijsten werden aangeboden op een laptop. Deze 

stond 90 graden naar rechts gedraaid zodat de proefpersoon tijdens de afname 

van de SSST niet op het scherm van de laptop kon kijken. De vragenlijsten 

werden aangeboden in twee verschillende tabbladen van de Google Chrome 

browser.  

 
Sensoren 
Voor het meten van veranderingen in de huidgeleiding werd gebruik gemaakt van 

de Skin Conductance Sensor uit het Biograph Infiniti pakket. Deze sensor maakt 

gebruik van gelijkstroom om verschillen in geleiding tussen twee plekken op de 

huid te meten. In dit geval werden de sensoren geplaatst op de ring- en 

wijsvinger van de linkerhand, op het tweede vingerkootje. Deze sensoren werden 

met een stuk klittenband bevestigd op de vingers van de proefpersoon vlak 

voordat het experiment werd afgenomen.  

 

 

 Ook werd gebruik gemaakt van een voltage isolator met een versterker om 

de apparatuur aan te sluiten op een computer. Een seriële poort, welke zich 

bevond op de computer waarop het experiment werd gedraaid, gaf korte pulsen 

af bij het aanbieden van elke opdracht. Op deze manier kon op de laptop 

afgelezen worden op welk punt in de tijd een opdracht werd aangeboden. Zo 

konden de huidgeleiding en de vordering van het experiment met elkaar 

gesynchroniseerd worden (zie figuur 1).  

 Naast de sensoren op de vingerkootjes werd ook gebruik gemaakt van de 

zogeheten Q-sensor van Affectiva. Dit is een andere manier om huidgeleiding te 

meten. Deze sensor werd met klittenband bevestigd op de linkerpols van de 

proefpersoon. De data uit deze Q-sensor kon na afloop van het experiment 

gedownload worden van het apparaat met gebruik van een USB-kabel. 
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Figuur 1. Onderzoeksopstelling voor het meten van de huidgeleiding. Infiniti 

laptop (A), TT-USB (B), optische glasvezelkabel (C), versterker (D), voltage 

isolator (E), computer voor opdrachten (F) vingersensoren (G) 

 

Ruimte 

De ruimte waarin het onderzoek werd afgenomen was een ruimte met zo min 

mogelijk afleidende factoren. Het rolgordijn voor het enige raam werd tijdens het 

experiment naar beneden gedaan zodat proefpersonen zo min mogelijk  afgeleid 

werden. De temperatuur werd constant rond de 19 graden celsius gehouden. 

 

Procedure 

De proefpersonen werden uitgenodigd op het onderzoekslab in de Cubicus op de 

Universiteit Twente. Van tevoren was hen verteld dat ze zouden participeren in 

een onderzoek naar persoonlijkheidsfactoren en fitness. Op deze manier kon de 
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stress die werd geïnduceerd met het zingen van een liedje zo hoog mogelijk 

gemaakt worden. Bij binnenkomst werd hen eerst het informed consent formulier 

(Bijlage I) en de procedure persoonlijk contact (Bijlage II) aangeboden. Deze 

konden rustig doorgelezen worden voordat werd begonnen met het invullen van 

de eerste twee vragenlijsten. Als de proefpersoon klaar was met het invullen van 

de vragenlijsten gaven ze dit aan en werd hen verzocht plaats te nemen achter 

de vaste computer waarop het programma PsychoPy stond geïnstalleerd. Tevens 

werd hen verteld dat de volgende proefpersoon er al was en dat deze vast zou 

beginnen met het invullen van de vragenlijsten. In werkelijkheid was deze tweede 

‘proefpersoon’ ook één van de proefleiders. Op deze manier waren er altijd twee 

andere mensen aanwezig in de kamer zodat de geïnduceerde stress zo hoog 

mogelijk gemaakt werd. De tweede proefleider kreeg een korte uitleg over de 

procedure om de proefpersoon ervan te overtuigen dat het echt een andere 

proefpersoon was.  

 Vervolgens werden hartslag- en huidgeleidingsmeetapparatuur 

aangesloten op de proefpersoon. Er werd verteld dat het belangrijk is om zo stil 

mogelijk te zitten tijdens het experiment en dat alle opdrachten uitgevoerd konden 

worden zonder te bewegen. Het experiment werd gestart en de proefleider bleef 

in de kamer zitten, zogenaamd om er op te letten dat de proefpersoon niet te veel 

bewoog tijdens het experiment. De tweede proefleider had ondertussen het 

programma Biograph Infiniti opgestart waarmee de data van de 

meetinstrumenten kon worden bekeken en opgeslagen. Als de proefpersoon was 

aangekomen bij de opdracht om een liedje te zingen en duidelijk aarzelde om 

echt te gaan zingen werd een kleine, maar niet dwingende, aanmoediging 

gegeven dat er echt gezongen moest worden. Bij een tweede weigering werd er 

verder niet meer op ingegaan.  

 Na afloop van het experiment kreeg de proefpersoon een viertal vragen 

met betrekking tot het ervaren stressniveau tijdens vier verschillende momenten 

in het experiment, namelijk: de stress tijdens de voorbereiding op het zingen, de 

stress tijdens het zingen, de stress direct na het zingen en de stress na afloop 

van het experiment. De proefersoon kon hier op een negenpuntschaal aangeven 

in welke mate zij zich gestresst voelden op deze momenten. Op deze manier 
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werden self-reports verkregen met betrekking tot het stressniveau zoals dat werd 

ervaren door de proefpersoon over de loop van het experiment. Na het 

beantwoorden van deze vragen werd hen verteld dat de tweede proefpersoon in 

werkelijkheid een proefleider was, welke alleen maar aanwezig was in de kamer 

om de hoeveelheid geïnduceerde stress te vergroten. De proefpersoon werd 

verteld waar het experiment werkelijk over ging en er werd uitgelegd wat er 

gebeurde met de hartslag en huidgeleiding over de loop van het experiment.  

 Tot slot werd gevraagd om nog één vragenlijst in te vullen, namelijk de 

Utrechtse Copinglijst (UCL). Wanneer deze was ingevuld kon de proefpersoon de 

kamer verlaten en de vragenlijst inleveren. Er werd hen nog verzocht om de 

inhoud van het experiment geheim te houden zodat het verassingselement van 

het zingen intact bleef voor volgende proefpersonen.  

 

 

 

 
 

 

 



	   19	  

2.3 Data-analyse 

Voor het analyseren van de gevonden data werd gebruik gemaakt van een 

kwantitatieve analyse met SPSS 21.0. Huidgeleidingsresponsen zijn gemeten 

over een periode van 30 seconden na elke instructie. Omdat de pre- en post-

baseline periodes uit 120 seconden bestonden, zijn deze opgedeeld in vier 

stukken van elk 30 seconden, op deze manier bestaan alle variabelen uit 

periodes van 30 seconden waardoor ze goed met elkaar vergeleken konden 

worden.  

 Er is voor het analyseren van het verschil in huidgeleiding een 

verschilscore berekend welke bestond uit de derde periode van de pre-baseline 

minus de periode van 30 seconden voorafgaand aan het zingen. Op deze manier 

werd er gecorrigeerd voor een van nature lage of hoge huidgeleiding. Er is 

gekozen voor de derde periode van de pre-baseline omdat de eerste en tweede 

periodes eventueel nog beïnvloed zouden kunnen zijn door beweging en onrust. 

Het werd verwacht dat men in de derde halve minuut van de baseline 

daadwerkelijk ontspannen was. Tevens werd er een verschilscore berekend voor 

de self-reports over stress welke bestond uit het aangegeven stressniveau van 

vóór het experiment minus het zelfgerapporteerde stressniveau over de periode 

van 30 seconden voorafgaand aan het zingen. Deze verschilscores werden in 

SPSS met gebruik van een Spearman's rank order correlation met elkaar 

vergeleken.  

 

Normaliteit 
Huidgeleiding 
Om te bepalen welke toets geschikt was voor de data is eerst gekeken naar de 

normaliteit van de data. Om deze te bepalen werd als eerst een Shapiro-Wilk 

toets uitgevoerd. Hiermee werden met betrekking tot de gemiddelde totale 

amplitude van de huidgeleiding in μS significante waarden gevonden voor elke 

periode van 30 seconden, p< .000 (zie bijlage IV, tabel 4). Dit betekent dat de 

data zeer waarschijnlijk niet normaal verdeeld is. Ook werd gekeken naar de 

skewness en kurtosis van de data. Voor de skewness bleken alle waarden 

positief, namelijk tussen 2.1 en 4.2 (SE=.226). Na het berekenen van z-scores 
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voor de waarden van de skewness bleek dat alle periode een z-score van boven 

de 3.29 hadden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de data significant positief 

geskewt was. Dat wil zeggen, de waarden lagen significant vaker aan de lage 

kant. Met betrekking tot de kurtosis kan gezegd worden dat alle waarden tussen 

4.3 en 24.4 (SE=.449) lagen. Ook bij de kurtosis werden voor alle periodes z-

scores gevonden van hoger dan 3.29 wat erop wees dat de data zeer puntig 

verdeeld was. Voor de analyse van de data betekende dit dat er non-

parametrische toetsen gebruikt moesten worden welke niet uit gaan van normaal 

verdeelde data.   

Zelfrapportage van stress 
Ook voor de zelfrapportage is eerst een Shapiro-Wilk toets uitgevoerd om te 

beoordelen of deze normaal verdeelde waarden hadden. Hierbij werden 

significante waarden gevonden voor elk gegeven self-report met betrekking tot 

ervaren stress, p<.000 (zie bijlage V, tabel 5). Dit betekent dat ook deze data zeer 

waarschijnlijk niet normaal verdeeld is. Om dit te bevestigen is ook hier weer de 

skewness en kurtosis van de waarden beoordeeld. Met betrekking tot de 

skewness bleek dat deze waarden tussen -0.7 en 1.12 (SE=.21) lagen. Na het 

berekenen van z-scores bleek dat alleen de self-reports over de periode waarin 

men zich moest voorbereiden op het zingen tot normaal verdeelde data leidden 

(z=0.009). Met betrekking tot de kurtosis van deze waarden bleek dat deze 

tussen -1.2 en .517 (SE=0.417) lag. Na het berekenen van de z-scores voor 

kurtosis bleek dat alleen de waarden die werden gegeven voor de stress aan het 

begin en aan het eind van het experiment normaal verdeeld waren (z=1.23 & 

z=1.4). Zie bijlage III, tabellen 3 en 4, voor een overzicht van de z-scores voor 

skewness en kurtosis.     

Vanwege de uikomsten van de Shapiro-Wilk toets en de daarna gevonden 

waarden voor skewness en kurtosis werd ervan uitgegaan dat de gevonden data 

niet normaal verdeeld is en er gebruik gemaakt moest worden van non-

parametrische toetsen. Voor een analyse van de samenhang tussen de self 

reports en de gemiddelde totale amplitude van de huidgeleiding werd gebruik 
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gemaakt van een Spearman's rank-order correlation. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de eerder opgestelde verschilscores om te corrigeren voor natuurlijke 

verschillen in huidgeleiding. 

 
NEO-FFI 

De resultaten van de NEO-FFI zijn met behulp van de normscores en 

bijbehorende tabellen (Hoekstra, Ormel & de Fruyt, 1996) omgezet naar stanines. 

Er is tijdens de analyse gebruik gemaakt van stanines omdat op deze manier een 

goede indeling gemaakt kon worden tussen laag, gemiddeld en hoog scorende 

personen. Stanines zijn scores die zijn gebaseerd op een negenpuntschaal. In 

deze negenpuntschaal konden drie groepen onderscheiden worden, namelijk 

hoog scorenden, gemiddeld scorenden en laag scorenden. Deze groepen 

bevatten respectievelijk mensen die scoren op een stanine van 1, 2 of 3 voor laag 

scorenden, 4, 5, of 6 voor gemiddeld scorenden of 7, 8 of 9 voor hoog scorenden.  

 

Zelfrapportage en persoonlijkheid 
Om de relatie tussen zelfgerapporteerde stress tijdens de voorbereidingsperiode 

en de persoonlijkheidskenmerken te bepalen, werd een Kruskal-Wallis toets 

uitgevoerd. Hierbij was de verschilscore op zelfrapportages de afhankelijke 

variabele en de NEO-FFI scores voor de persoonlijkheidskenmerken 

neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid waren de onafhankelijke 

variabelen.  
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Resultaten 

 

Stressinductie 
Eerst is gekeken of de Sing-a-Song Stresstest ook daadwerkelijk stress heeft 

geïnduceerd. Om het verschil tussen de pre-baseline periode en de 

voorbereidingsperiode te meten is een non-parametrische Friedman toets 

gebruikt. Hier werd een Chi-square waarde gevonden van 38.7 (p<.000). Dit 

duidde aan dat er een significante stijging in de gemiddelde totale amplitude van 

de huidgeleiding was tussen de verschillende periodes. Deze stijging bedroeg 

155% (zie figuur 1). De gevonden standaard deviatie in de voorbereidingsperiode 

bedroeg 0.9 (bij een gemiddelde van 0.73). 

 
 Figuur 1. De gemiddelde totale amplitude van de huidgeleiding in μS voor 

 de pre-baseline en de voorbereidingsperiode. Met error bars voor de 

 standaard deviatie.  
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Zelfrapportage 
Omdat werd verwacht dat er een significante stijging te zien zou zijn in de 

zelfrapportage van het stressniveau over de voorbereidingsfase ten opzichte van 

het stressniveau vóór de start van het experiment werden de verschillen in 

gemiddelde zelfgerapporteerde stressniveaus gemeten. Hiertoe werd een non-

parametrische Friedman toets uitgevoerd. Hier werd een Chi-square waarde 

gevonden van 85.2 (p<.000). Dit duidde op een significante stijging in de hoogte 

van de gemiddelde zelfgerapporteerde stressniveaus vóór de start van het 

experiment en tijdens de voorbereidingsperiode. Het ging hier om een stijging van 

188%. In figuur 2 wordt het verschil tussen de gemiddelde zelfgerapporteerde 

stressniveaus weergegeven.  

 

 
 Figuur 2. Gemiddelde zelfgerapporteerde stressniveaus van vóór het 

 experiment en tijdens de voorbereidingsperiode zoals aangegeven op een 

 negenpuntschaal. Met error bars voor de standaard deviatie. 
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gemaakt van een Spearmans's rank order correlation om de relatie, tussen 

verschilscores van de gemiddelde totale amplitude van de huidgeleiding in μS, en 

verschilscores van zelfgerapporteerde stress te bepalen. Hierbij werd een 

significante correlatie gevonden van =.218 (p<.05). Dit duidde op een zwakke 

samenhang tussen de hoogte van zelfgerapporteerde stressniveaus en de 

gemiddelde totale amplitude van de huidgeleiding in μS. In figuur 3 wordt deze 

samenhang weergegeven.  

Figuur 3. Samenhang tussen verschilscores van zelfgerapporteerde stress 

tijdens de voorbereidingsperiode en verschilscores van de gemiddelde 

totale amplitude van de huidgeleiding in μS over de voorbereidingsperiode. 
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Zelfrapportage en persoonlijkheid 
Per persoonlijkheidskenmerk werd er met gebruik van normscores een indeling 

gemaakt in laag, gemiddeld en hoog scorenden op de NEO-FFI. Het aantal 

participanten per groep werd berekend en de verdeling hiervan is te zien in tabel 

1.  

Tabel 1.  

Normscores en aantal participanten (N) in de betreffende normgroep. 

Persoonlijkheidskenmerk    Laag N Gemiddeld N Hoog N 

Neuroticisme 16-25 35 26-37 77 38-50 36 

Extraversie 30-38 31 39-48 95 49-56 22 

Consciëntieusheid 30-40 52 41-48 70 49-56 26 

Omdat er werd verwacht dat individuen die hoog scoren op extraversie en 

consciëntieusheid en laag scoren op neuroticisme een lagere score op 

zelfrapportage van stress zouden hebben is er een Kruskal-Wallis toets 

uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er geen significante verschillen waren 

tussen de persoonlijkheidskenmerken in gerapporteerde stressniveaus (zie tabel 

2). Verder bleek dat het aantal participanten dat voldeed aan dit 

persoonlijkheidsprofiel zeer laag was (N=6). 

Tabel 2.  

Kruskal-Wallis toets voor het verschil tussen laag, gemiddeld en hoog scorende 

groepen op neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid en zelfgerapporteerde 

stress tijdens de voorbereidingsperiode. 

Persoonlijkheidskenmerk Zelfrapportage over voorbereidingsperiode 

χ2 p 

Neuroticisme 1.56 .46 

Extraversie 2.27 .32 

Consciëntieusheid 2.30 .31 
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Discussie 

 
Bevindingen 
In dit onderzoek werd gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, 

extraversie en consciëntieusheid en de invloed hiervan op de zelfrapportage van 

stress. Hierbij werd gebruik gemaakt van het nieuwe paradigma, de Sing-a-Song 

Stress Test. Eerst werd gekeken of dit experiment ook daadwerkelijk een 

meetbare stijging in fysiologische stress heeft geïnduceerd. Dit bleek het geval te 

zijn met een gemiddelde stijging van 155% in de gemiddelde totale amplitude van 

de huidgeleiding. Vergeleken met het onderzoek van Brouwer en Hogervorst 

(2014) is dit een zeer grote stijging. Zij vonden een gemiddelde stijging van 51% 

in het huidgeleidingsniveau. De standaard deviatie van de gemiddelde totale 

amplitude van de huidgeleiding tijdens de voorbereidingsperiode was groot. Dit 

duidde op een duidelijke variatie in stress reacties tussen individuen. Dit verschil 

in stressreacties tussen individuen betekende dat er was voldaan aan een 

voorwaarde voor het beantwoorden van onderzoeksvragen over de effecten van 

persoonlijkheidsfactoren op stress.  

 

Zelfrapportage en huidgeleiding 

De verwachting dat men niet in staat zou zijn om correct verslag te doen van 

fysiologische veranderingen ten gevolge van stress is in dit onderzoek weerlegt. 

Er werd een zwakke correlatie gevonden tussen zelfgerapporteerde stressniveau 

en fysiologische veranderingen. Participanten die een hogere mate van stress 

aangaven in de self reports over de voorbereidingsperiode, hadden over het 

algemeen ook inderdaad een hogere stijging in de fysiologie. Hiermee werd 

voorgaand onderzoek van Pennebaker, (1982) tegengesproken. Pennebaker 

vond namelijk in eerder onderzoek dat men niet of nauwelijks in staat is om 

correct verslag te doen over veranderingen in fysiologie ten gevolge van stress. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat het huidige onderzoek gebruik heeft 

gemaakt van een intense stressor, waar Pennebaker gebruik maakte van 

emotioneel geladen afbeeldingen. Het is daarom goed mogelijk dat de gevonden 
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correlatie tussen self report en gemeten fysiologie vooral tot stand is gekomen 

vanwege het feit dat in dit onderzoek een intense stressor is gebruikt. Deze 

stressor heeft grote fysiologische veranderingen teweeggebracht, waar in het 

onderzoek van Pennebaker geen gebruik is gemaakt van een dergelijke intense 

stressor, waardoor hier mogelijk slechts kleine fysiologische veranderingen 

werden teweeggebracht. Deze kleinere fysiologische veranderingen zouden 

slechter waarneembaar kunnen zijn waardoor een correlatie tussen 

zelfgerapporteerde stress en gemeten fysiologische waarden niet werd 

gevonden.  

Het feit dat in dit onderzoek wel een correlatie werd gevonden zou kunnen 

duiden op een keerpunt. Pennebaker vond geen enkele correlatie met een 

zwakke stressor waar dit onderzoek een zwakke correlatie vond met een korte, 

intense stressor. Onderzoek met gebruik van een langdurige intense stressor zou 

eventueel een sterkere correlatie kunnen aantonen.  

Persoonlijkheid en zelfrapportage 

Brouwer, van Schaik, Korteling, van Erp & Toet, (2013), stelden dat adequate 

stressregulatie zou voortkomen uit een hoge mate extraversie en 

consciëntieusheid en een lage mate van neuroticisme. De verwachting was 

daarom dat individuen die hoog scoorden op extraversie en consciëntieusheid en 

laag op neuroticisme minder stress zouden rapporteren. Om te bepalen of de 

zelfrapportage van stress werd gemodereerd door deze drie 

persoonlijkheidskenmerken zijn er vergelijkingen gemaakt tussen deze 

kenmerken en de hoogte van zelfgerapporteerde stress. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat geen enkele van de persoonlijkheidskenmerken een voorspellende 

waarde had voor de hoogte van zelfgerapporteerde stress.  

Beperkingen 
Het aantal participanten dat hoog scoorde op extraversie en consciëntieusheid en 

laag scoorde op neuroticisme was erg laag (N=6). Het gevolg hiervan was dat de 

verwachting dat zelfrapportage werd beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken 

slecht getoetst kon worden.  
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 Zoals ook wordt benoemd door Brouwer en Hogervorst (2014), is het niet 

helemaal zeker door welke processen de stijging in huidgeleiding wordt 

veroorzaakt. Het is namelijk niet alleen een stressor, maar er komt ook nog een 

mentale workload kijken bij het bedenken van een liedje en het daadwerkelijk 

zingen ervan. Het zou dus zo kunnen zijn dat niet alleen stress verantwoordelijk 

is voor de stijging in huidgeleiding. In het huidige onderzoek worden uitspraken 

gedaan over stress, welke zijn gebaseerd op bevindingen uit de SSST. Als het 

niet helemaal zeker is dat de variaties in huidgeleiding worden veroorzaakt door 

stress zijn de claims die worden gebaseerd op deze bevindingen minder sterk. 

 Een aantal proefpersonen gaf aan al een vermoeden te hebben dat er 

gezongen moest worden tijdens het experiment vanwege het feit dat er één van 

de vragenlijsten werd gevraagd naar zangervaring. Het vermoeden dat er 

gezongen moet worden zou het effect van de stresstest negatief kunnen 

beïnvloeden, aangezien men dan al mentaal is voorbereid op het zingen. Hoewel 

de effecten hiervan minimaal zullen zijn is het wellicht aan te bevelen om in 

toekomstige experimenten pas te vragen naar zangervaring na afloop van de 

stresstest. 

   

Verder onderzoek 

In dit onderzoek werd een zwakke correlatie gevonden tussen de zelfrapportage 

van stress en gemeten stressniveaus. In voorgaand onderzoek van Pennebaker 

(1982), werd geen enkele correlatie gevonden tussen de zelfrapportage van 

stress en gemeten stressniveaus. Omdat in dit onderzoek gebruik werd gemaakt 

van een korte intense stressor waar Pennebaker gebruik maakte van een zwakke 

stressor zou het kunnen zijn dat een langdurige intense stressor een sterkere 

correlatie laat zien. Toekomstig onderzoek zou deze correlatie kunnen aantonen 

door individuen te vinden die langdurig intense stress ondergaan om vervolgens 

metingen van hun stressniveaus te vergelijken met hun zelfrapportage over 

stress. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld mensen met een burn-out, 

aangezien het induceren van langdurige intense stress voor een 

wetenschappelijk studie niet ethisch verantwoord is.   
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Conclusie 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de zelfrapportage van stress een zwakke relatie 

heeft met de fysiologische veranderingen ten gevolge van stress. Dit spreekt de 

bevindingen van Pennebaker (1982), tegen. De verwachte relatie tussen 

zelfgerapporteerde stressniveaus en de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, 

extraversie en consciëntieusheid werd niet gevonden. 

Persoonlijkheidskenmerken lijken dus geen invloed te hebben op de 

zelfrapportage van stress. De Sing-a-Song Stress Test bleek een zeer effectieve 

manier van stressinductie en heeft daarmee een grote toegevoegde waarde voor 

verder onderzoek naar stress. 
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BIJLAGE I: Informed consent 

 

 
 
Ik, …………………………………………………………….. (naam proefpersoon) 
 
Stem hiermee toe mee te doen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door 
 
Luc Derikx, Steven de Vries en Laura Duddeck 
 
Ik ben me ervan bewust dat deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig is. Ik kan mijn 
medewerking op elk tijdstip stopzetten en de gegevens verkregen uit dit onderzoek 
terugkrijgen, laten verwijderen uit de database, of laten vernietigen tot 24 uur na het 
onderzoek. 
 
De volgende punten zijn aan mij uitgelegd of anders zijnde duidelijk gemaakt: 
 
1. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de samenhanging tussen 

persoonlijkheidskenmerken en niveau van fitness. 
2. Er zal mij gevraagd worden vragenlijsten in te vullen  en diverse taken gepresenteerd 

via een computer uit te voeren.  
3. Ik ben mij ervan bewust dat tijdens een deel van het onderzoek mijn (HR) hartslag en 

SCR (Skin Conductance Response) worden gemeten. Ook ga ik ermee akkoord dat de 
apparatuur om dit te meten aan mij worden aangesloten door een van de onderzoekers.  

4. Tijdens het onderzoek zal ik de instructies, die mij door de onderzoekers worden 
gegeven uitvoeren. 

5. Het hele onderzoek zal ongeveer 60 minuten duren. Ongeveer 15 minuten hiervan 
bent u verbonden aan de meet-apparatuur. De resterende tijd bestaat uit het invullen 
van vragenlijsten. Aan het einde van het onderzoek zal de onderzoeker u een briefing 
geven over dit onderzoek. 

6. De gegevens verkregen uit dit onderzoek zullen anoniem verwerkt worden en kunnen 
daarom niet bekend gemaakt worden op een individueel identificeerbare manier. 

7. De onderzoeker zal alle verdere vragen over dit onderzoek beantwoorden, nu of 
gedurende het verdere verloop van het onderzoek. 

8. Ik heb de mogelijkheid om de eindresultaten van het onderzoek in te zien, zodra ik dit 
wil en de onderzoekers mijn contactgegeven (E-Mail Adres) geef.  

9. Deelnemers aangesloten via Sona-Systems krijgen 1 punt toegewezen na complete 
afloop van dit experiment, ongeacht de beslissing de persoonlijke data te laten 
vervallen. 

 
 

Handtekening onderzoeker: ………………………  Datum: ………………….. 
 
 
 

Handtekening proefpersoon:  ………………………  Datum: ………………….. 
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BIJLAGE II: Procedure wegens persoonlijk contact. 

Procedure	  wegens	  persoonlijk	  contact.	  

Gedurende dit experiment wordt u aangesloten op apparatuur om hartslag en 
huidgeleiding te meten. Deze apparatuur bestaat uit twee polsbanden met sensoren en 
twee sensoren voor de wijs en ringvinger van uw linkerhand. Daarnaast wordt er een 
EDA meter aangesloten. Deze worden door de onderzoeker bij u aangebracht. Hier hoort 
geen risico of ongemak uit voort te vloeien. De apparatuur draagt u ongeveer 15 minuten 
terwijl u instructies op een scherm opvolgt. Het gehele experiment duurt maximaal 1 uur.

Wegens persoonlijk contact is het gebruikelijk de gegevens van de onderzoekers mee te 
geven aan de deelnemers van het experiment. Tevens staan hieronder de gegevens 
vermeldt waar eventuele klachten kunnen worden ingediend waarover u van mening bent 
dat dit niet bij de onderzoekers achtergelaten dient te worden. 

Het experiment wordt uitgevoerd door;

Naam 
onderzoeker

E-mail Telefoonnummer Adres

Luc Derikx L.W.J.Derikx@student.utwente.nl 

Steven de 
Vries

s.j.w.devries@student.utwente.nl (mob)
0614844611

Wethouder 
Beversstraat 70, 
7543 BM 
Enschede

Laura 
Duddeck

l.duddeck@student.utwente.nl (mob)
00491637398073

Calslaan 52-302
7522MG 
Enschede

Bij klachten over de onderzoekers of over de procedure kunt u deze indienen bij de 
secretaris van de ethische commissie te bereiken op het mailadres; 
j.rademaker@utwente.nl toe behorend aan Drs. Janke Rademaker werkzaam bij de
vakgroep BFD. 
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 BIJLAGE III: Skewness en Kurtosis Self Reports 

 
Tabel 3. Overzicht z-scores skewness selfreports. 
Periode z-score 

Start 1.115/.21= 5.3 
 

Preparing 0.002/.21= 0.009 
 

Singing -0.73/.21= -3,47 
 

After Singing -0.435/.21= -2.07 
 

End .612/.21= 2,91 
 
 
Tabel 4. Overzicht z-scores kurtosis selfreports 
Periode z-score 
Start .517/0.42= 1.23 

 
Preparing -1.2/0.42= -2.85 

 
Singing -0.27/0.42= -3.5 

After Singing -0.53/0.42= -4.76 

End -0.59/0.42= -1.4 
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BIJLAGE IV: Normaliteit huidgeleiding 

 
Tabel 4. Normaliteit huidgeleiding 

Periode Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre-baseline 1 .218 114 .000 .677 114 .000 

Pre-baseline 2 .262 114 .000 .608 114 .000 

Pre-baseline 3 .249 114 .000 .693 114 .000 

Pre-baseline 4 .245 114 .000 .708 114 .000 

Neutraal 1 .271 114 .000 .632 114 .000 

Neutraal 2 .248 114 .000 .716 114 .000 

Neutraal 3 .317 114 .000 .507 114 .000 

Neutraal 4 .248 114 .000 .713 114 .000 

Voorbereiding 

op zingen 

.214 114 .000 .739 114 .000 

Zingen .187 114 .000 .777 114 .000 

Post-baseline 1 .200 114 .000 .750 114 .000 

Post-baseline 2 .253 114 .000 .690 114 .000 

Post-baseline 3 .266 114 .000 .630 114 .000 

Post-baseline 4 .264 114 .000 .589 114 .000 

 



	   36	  

BIJLAGE V: Normaliteit zelfrapportage 

 
Tabel 5. Normaliteit zelfrapportage. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Over periode Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Start experiment .247 133 .000 .841 133 .000 

Voorbereiding op 

zingen 

.139 133 .000 .936 133 .000 

Zingen .168 133 .000 .912 133 .000 

Direct na zingen .132 133 .000 .946 133 .000 

Eind experiment .202 133 .000 .909 133 .000 

 


