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Samenvatting 

 

 

Een binaire meting classificeert objecten in twee categorieën, bijvoorbeeld goedkeur of 

afkeur, met het doel daarmee een empirische eigenschap van de objecten te weerspiegelen, 

bijvoorbeeld of zij goed of defect zijn. Deze onderliggende empirische eigenschap, de 

werkelijke waarde, wordt in de metrologie de te meten grootheid (Engels: measurand) 

genoemd. De te meten grootheid kan zelf binair zijn, zoals de staat van een gloeilamp: 

werkend of defect. In veel gevallen is zij echter een continue eigenschap, bijvoorbeeld de 

mate van verkleuring van een voedselproduct: een continuüm dat varieert van nauwelijks 

verkleuring tot zeer sterke verkleuring. 

Binaire metingen zijn, net als alle metingen, onderhevig aan meetfout: de mate waarin 

de meting erin slaagt of faalt de te meten grootheid weer te geven. Het experimenteel 

onderzoeken en evalueren van meetsystemen noemt men in de industriële statistiek 

meetsysteemanalyse (MSA). Meetsysteemanalyse voor binaire metingen is van hetzelfde 

belang als voor andere typen metingen. Industriestandaards voor kwaliteitsbeheersing eisen 

dat de betrouwbaarheid van meet- en testresultaten wordt onderzocht en beheerst. Daarnaast 

leidt het voorkomen van onterechte afkeur tot kostenbesparingen, en het voorkomen van 

onterechte goedkeur tot betrouwbaardere kwaliteit. Ook buiten de industrie is binaire 

meetsysteemanalyse belangrijk, zoals in vakgebieden als geneeskunde en psychologie, waar 

het dan bijvoorbeeld gaat om de betrouwbaarheid van diagnostische tests. 

De kwaliteit van binaire metingen kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. 

De kans dat een defect object wordt goedgekeurd is de kans op onterechte goedkeur, en de 

kans dat een goed object wordt afgekeurd is de kans op onterechte afkeur. Als de te meten 

grootheid continu is, is het vaak wenselijk om de kans op afkeur te kennen voor elke waarde 

van de te meten grootheid. De kans op afkeur kan dan worden weergegeven in een grafiek, 

die de karakteristieke curve wordt genoemd. Een alternatieve maat voor de kwaliteit van 

binaire metingen is de kappa-index, gebaseerd op de kans op overeenstemming (Engels: 

agreement), de kans dat twee metingen aan hetzelfde object overeenkomen.  

Recentelijk is een aantal artikelen verschenen over MSA voor binaire metingen, 

waarin methoden worden beschreven voor het bepalen van de kans op onterechte afkeur en 

goedkeur, de kappa-index, en de kans op overeenstemming. Sommige methoden 
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veronderstellen dat een zogenaamde referentiewaarde of gouden standaard (Engels: gold 

standard) beschikbaar is, een meetprocedure van hogere orde die de waarde van de te meten 

grootheid (vrijwel) exact kan bepalen, en sommige niet. Daarnaast modelleren sommige 

methoden de te meten grootheid als een binaire variabele en sommige als een continuüm. 

Verder vereisen sommige methoden een aselecte steekproef van objecten, terwijl andere 

methoden afwijkende steekproefstrategieën hanteren. Toch bestaat er voor verschillende 

veelvoorkomende situaties nog geen geschikte methode. 

 In dit proefschrift worden bestaande methoden voor binaire MSA vergeleken en 

onderzocht, om inzicht te krijgen in hun effectiviteit. Daarbij worden praktische richtlijnen 

gegeven voor het gebruik van de verschillende methoden. Voor een aantal situaties waarin 

momenteel geen geschikte methode bestaat, worden nieuwe methoden geïntroduceerd. 

In hoofdstuk 2 onderzoeken en vergelijken wij bestaande methoden voor het 

beoordelen van de kwaliteit van binaire metingen. Ons raamwerk introduceert twee factoren 

die zeer relevant zijn om te beslissen welke methoden te gebruiken: (1) of een 

referentiewaarde beschikbaar is, en (2) of de onderliggende te meten grootheid continu is of 

werkelijk binair. Het kunstmatig dichotomiseren van een continue grootheid – wat vaak 

gedaan wordt – creëert complicaties die onderschat worden in zowel de wetenschappelijke 

literatuur als de praktijk. Meer in het bijzonder introduceert dit een intrinsieke oorzaak voor 

het schenden van de veelgemaakte aanname dat herhaalde metingen stochastisch 

onafhankelijk zijn geconditioneerd op de te meten grootheid. Voor de meeste methoden is dit 

niet cruciaal, mits steekproeven aselect zijn (of op zijn minst representatief). Echter, voor de 

meeste methoden is het in het algemeen onduidelijk hoe men een aselecte steekproef kan 

verkrijgen uit de relevante populatie. De taxonomie in hoofdstuk 2 presenteert methoden die 

algemeen bekend zijn in de industrie, zoals niet-parametrische schatting van de kansen op 

onterechte goedkeur en afkeur, de zogenaamde analytic method van de Automotive Industry 

Action Group (AIAG) en latente-variabele-modellen. De onderzochte methoden worden 

toegepast op een voorbeeld uit de handleiding voor meetsysteemanalyse van de AIAG, een 

belangrijke industriestandaard. 

 Hoofdstuk 3 behandelt complicaties die ontstaan bij meetsysteemanalyse voor binaire 

metingen waarvan de te meten grootheid hybride is: een grootheid die zowel kenmerken van 

een dichotomie als van een continuüm heeft. Aan de hand van een casus worden methoden 

verkend voor deze veelvoorkomende situatie. De casus betreft visuele inspectie van 

laptopschermen op krassen, waarbij de te meten grootheid de aan- of afwezigheid van krassen 

is. De meetuitkomst “goedkeur” moet nu corresponderen met een punt (geen kras), maar 
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“afkeur” correspondeert met een heel continuüm van kleine, ondiepe krasjes tot grote, diepe 

krassen. Wij laten zien, dat als de te meten grootheid hybride is, een eenvoudig logistisch 

regressiemodel ongeschikt is voor het schatten van de karakteristieke curve die het verband 

weergeeft tussen de te meten grootheid en de kans op afkeur. Verschillende alternatieve 

modelspecificaties voor de karakteristieke curve worden geïntroduceerd en vergeleken. Wij 

concluderen dat veel van de methoden die in deze situatie doorgaans worden toegepast, 

ongeschikt zijn. Dit is een opvallende conclusie, gezien de alomtegenwoordigheid in de 

industrie van lektesten, inspecties op defecten, en andere binaire meetsystemen waarvan de te 

meten grootheid hybride is. Wij verkennen daarnaast opties die wel toepasbaar zijn. 

 In hoofdstuk 4 signaleren en bespreken wij veelvoorkomende methodologische fouten 

bij het bepalen en interpreteren van de kans op overeenstemming en de kappa-index, aan de 

hand van studies die zijn gepubliceerd in de medische en sociale wetenschappen. Onze 

analyse is gebaseerd op een voorgesteld statistisch model dat in lijn is met typische modellen 

uit de metrologie. Een eerste type fouten is gerelateerd aan het gebruik van een 

onrepresentatieve steekproef, hetgeen kan leiden tot een aanzienlijke onzuiverheid in de 

geschatte kans op overeenstemming en kappa-index. Ten tweede is het gebruik van de kappa-

index precair wanneer de prevalenties van de categorieën sterk van elkaar verschillen, 

aangezien de kappa-index dan zeer gevoelig is voor steekproeffluctuaties, resulterend in een 

grote standaardfout van de schatting. Bovendien weerspiegelt de index in dergelijke gevallen 

bijna uitsluitend de consistentie van de meest-voorkomende categorie. Een laatste type fouten 

betreft interpretatieproblemen, die kunnen leiden tot verkeerde conclusies op basis van de 

kappa-index. Deze interpretatieproblemen worden verhelderd aan de hand van het 

voorgestelde statistische model. De gesignaleerde fouten worden geïllustreerd met studies die 

zijn gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. De analyse leidt tot een 

aantal richtlijnen en aanbevelingen, waaronder de aanbeveling om in bepaalde situaties 

alternatieven voor de kappa-index te gebruiken. 

Hoofdstuk 5 introduceert een methode voor meetsysteemanalyse voor binaire 

metingen waarvan de te meten grootheid een niet-observeerbare continue eigenschap is. De te 

meten grootheid wordt gemodelleerd als een latente variabele, en de kwaliteit van de meting 

wordt uitgedrukt in termen van kansen van inconsistente classificatie. Verschillende 

steekproefstrategieën voor de objecten in het MSA-experiment worden verkend, met als doel 

de modelparameters zo precies mogelijk te schatten. Wij laten zien dat, als het 

defectpercentage laag is, het optimaal is om (een deel van de) objecten te selecteren uit de 

subpopulatie van afgekeurde objecten. Verder presenteren wij een schattingsmethode voor 



Samenvatting 

112 

 

het latente-variabele-model die rekening houdt met deze manier van steekproeftrekken. Door 

middel van een simulatiestudie onderzoeken wij de zuiverheid en precisie van de geschatte 

kansen van inconsistente classificatie voor verschillende steekproefstrategieën, de benodigde 

steekproefgrootten, en de robuustheid van de methode tegen modelmisspecificatie. 

De bevindingen in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit proefschrift motiveren een 

aantal conclusies en aanbevelingen, die zijn samengevat in hoofdstuk 6. De belangrijkste is 

het principe dat het ontwerpen van MSA-studies voor binaire metingen eenvoudiger wordt, 

en de analyse en interpretatie van de resultaten betrouwbaarder, naargelang er een beter 

begrip is van de te meten grootheid en deze beter operationeel gedefinieerd is. 

 

 


