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Samenvatting g 

InIn dit proefschrift komen verscheidene onderwerpen in correspondentie analyse (CA) aan 

dee orde. CA is een statistische methode voor de analyse van categoriale gegevens; in 

hett bijzonder, de analyse van een zogenaamde kruistabel. De nadruk bij CA ligt op 

hett beschrijven van de data. Dit gebeurt door middel van tweedimensionale grafische 

weergaven. . 

Err zijn vele manieren waarop CA beschreven kan worden. Dit is een direct gevolg 

vann het feit dat de methode door de jaren heen onder verschillende namen is afgeleid en 

beschreven.. CA is bovendien nauw verwant aan andere multivariate analyse methoden, 

zoalss bijvoorbeeld canonieke correlaties en principale componenten analyse. 

Daarr er reeds goede beschrijvingen van CA bestaan wordt in dit proefschrift slechts een 

kortee uiteenzetting van de methode gegeven. Dit gebeurt in Hoofdstuk 2 door gebruik 

tee maken van de relatie tussen componenten analyse en CA. Om niet geheel voorbij 

tee gaan aan de geometrische aspecten van de methode wordt CA ook beschreven als 

eenn methode waarbij categorieën van een variabele beschouwd worden als punten in een 

meerdimensionalee ruimte. Deze categorie punten worden vervolgens afgebeeld in een 

tweedimensionalee ruimte. Dit gebeurt zodanig dat de zogenaamde Mahalanobis afstanden 

tussenn de originele categorie punten en haar afbeeldingen zo klein mogeÜjk zijn. Het 

hoofdstukk eindigt met een voorbeeld over de rol van emoties bij economische beslissingen. 

Eenn belangrijke eigenschap betreffende de singuliere waarden die men aantreft in CA 

iss het feit dat al deze singuliere waarden kleiner zijn dan één. In Hoofdstuk 3 wordt verder 

ingegaann op deze eigenschap. Verscheidene bekende bewijzen komen aan de orde. Het valt 

daarbijj  direct op dat voor een goed begrip van deze bewijzen kennis van CA noodzakelijk 

is.. Als alternatief wordt er vervolgens een nieuw bewijs gegeven dat geen enkele kennis 
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vann CA of aanverwante methoden vereist. Het bewijs is gebaseerd op elementaire matrix 

algebra. . 

CAA kan ook gebruikt worden om preferenties te analyseren. Dit kan met name interes-

santt zijn bij marketing onderzoek. (Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van preferen-

tiess van consumenten voor een bepaald produkt). De toepassing van CA voor de analyse 

vann preferentie gegevens kent echter een aantal problemen. Ten eerste is het gebruik van 

dee zogenaamde chi-kwadraat afstand, die essentieel is in CA, problematisch wanneer het 

niett mogelijk is de gegevens in een kruistabel weer te geven. Hoewel dit probleem bekend 

iss wordt er in de literatuur weinig aandacht aan besteed. Een tweede probleem betreft 

dee relatie met duaal schalen (DS). Het is bekend dat CA en DS mathematisch equiva-

lentee methoden zijn. Echter, wat betreft de analyse van preferentie gegevens lijken de 

methodenn te verschillen. In Hoofdstuk 4 wordt daarom nader ingegaan op de analyse van 

preferentiee gegevens en de verschillen tussen CA en DS. Een nieuwe formulering voor de 

CAA aanpak van preferentie gegevens wordt geïntroduceerd. Deze nieuwe formulering geeft 

directt inzicht in de verschillen tussen de twee aanpakken (DS en CA). Tenslotte wordt er 

inn dit hoofdstuk, aan de hand van Guttman's optimale schaling aanpak, ingegaan op de 

implicatiess van de verschillen. 

Dee analyse van gegevens van meer dan twee categoriale variabelen wordt beschreven in 

Hoofdstukk 5. Een beschrijving van multipele correspondentie analyse (MCA) en gezamen-

lijk ee ('joint') correspondentie analyse (JCA) wordt gegeven alsmede de relatie van deze 

methodenn tot, respectievelijk, principale componenten analyse (PCA) en factor analyse 

(FA).. De methoden worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld over het winkelge-

dragg van bezoekers van een winkelcentrum in Amerika. 

Hoewell  het vaak zo is dat de tweedimensionale CA oplossing reeds een goede weergave 

vann de gegevens verschaft, kan het ook voorkomen dat meer dimensies nodig zijn om 

eenn bevredigende weergave van de gegevens te verkrijgen. Omdat grafische weergaven 

inn meer dan twee dimensies moeilijk te interpreteren zijn moet er dan gekeken worden 

naarr de numerieke uitkomsten. Op een zelfde wijze als gebruikelijk is in PCA en FA 

kann er vervolgens tot rotatie van de coördinaten overgegaan worden. Het doel van de 

rotatiee is het vereenvoudigen van de interpretatie van de numerieke uitkomsten. Gezien 
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dee verschillende schalingsopties in CA, zijn er echter verschillende rotatie mogelijkheden. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op rotatie in CA. De relatie met PCA en FA speelt hierbij 

eenn rol. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat rotatie de 

interpretatiee van een CA oplossing aanzienlijk kan vereenvoudigen. 
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