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De Analyse van Kwalitatieve Longitudina1e Data; 

een geannoteerde 1iteratuur1ijst voor de gedragswetenschappen 

Ron A. Visser* 

Samenvatt i ng 

Een 1iteratuur1ijst wordt gepresenteerd voor de analyse van categorische 
longitudinale data. Onderscheiden worden paneldata, categorische tijd- 
reeksen en data met een continue tijdsparameter. Voorts wordt onderscheid 
gemaakt naar het soort modellen dat aan de analyse ten grondslag ligt. 
Toepassingsgebieden worden vermeld. 

Kwalitatieve of categorische 1ongitudina1e data (KLD) zijn gecodeerde 

observaties, verkregen door het herhaald classificeren van dezelfde 

observatie-eenheid, of -eenheden, volgens dezelfde criteria op verschil- 

lende tijdstippen. Eenvoudig gezegd, het zijn herhaald waargenomen 

categorische variabelen. Een dergelijk soort gegevens dient zich regel- 

mat ig aan in de gedragswetenschappen. Bij het onderzoeken van bijvoorbeeld 

sociale mobiliteit, ziekteverzuim, verandering in stemgedrag, het verloop 

van groepsprocessen of ontwikkelingsprocessen bij kinderen, resulteren de 

meest voor de hand liggende benaderingen in KLD. Bekende observatie- 

methoden, geassocieerd met KLD, zijn de gedragsobservatie (ethologie, 

sociale psychologic van kleine groepen) en herhaalde ondervraging van 

'panels' o.a. in de sociale psychologic, marketing research en evaluatie- 

onderzoek. 

De bedoeling van dit artikel is een raamwerk te geven van de litera- 

tuur over de analyse van KLD in de gedragswetenschappen. Dit impliceert 

dat relevante fundamentele gebieden buiten beschouwing zullen blijven, 

bijvoorbeeld de theorie van Markoff processen, en dat toepassingen in 

andere gebieden, zoals bijvoorbeeld economic of medische statistiek, 

niet of onvolledig aan de orde komen. Voor het overige wordt een ruime 

opvatting van het gebied gehanteerd. 
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Een nadere indeling in deelgebieden kan worden gedefinieerd aan de 

hand van het aantal observatie-eenheden (een versus meerdere), het aantal 

tijdstippen van waarneming (twee, meerdere of een continue tijdsparameter) 

of men kan deelgebieden maken aan de hand van de modellen die gehanteerd 

worden bij de analyse. Gedeeltelijk leiden deze criteria tot dezelfde 

indeling. Mede gelet op wat in de praktijk veel voorkomt, komen we dan 

tot de volgende gebieden. 

Een eerste deelgebied wordt gevormd door paneldata, d.w.z. data 

verzameld op discrete tijdstippen bij meerdere observatie-eenheden, die 

samen een vast 'panel' vormen. In de praktijk gaat het meestal om multi" 

variate gegevens (bv. enkele tientallen variabelen): men stelt een aantal 

vragen aan een groot aantal personen op een relatief klein aantal tijd¬ 

stippen. Paneldata kunnen worden geanalyseerd door gebruik te maken van 

Markoff-ketens/loglineaire modellen danwel door gebruik te maken van 

'dual scaling'-methoden. 

Daarnaast onderscheiden we categorische tijdreeksen (discrete tijds¬ 

parameter, een observatie-eenheid en zeer veel waarnemingen). Bij een 

discrete tijdsparameter wordt er steeds vanuit gegaan dat deze in vaste 

pas loopt, tenzij anders vermeld. 

Een derde gebied wordt gevormd door de ana 1ysemethoden gebaseerd op 

een continue tijdsparameter. In het algemeen vindt men dit soort modellen 

meer in theoretische beschouwingen (bv. in de mathematische psychologic) 

dan bij de analyse van empirische gegevens. Recent is echter op dit gebied 

een opbloei te constateren, met toepassingen o.a. in de sociologie, zodat 

we hier een aantal referenties kunnen geven. 

De hier aangehaalde literatuur heeft bijna uitsluitend betrekking 

op niet-experimentele onderzoeksopzetten. De analyse van categorische 

data voor longitudinale experimenten vindt men bij Koch e.a. (1977); 

voor een toepassing zie Wrigley (1930). 

Beschouwingen over het gehele gebied van de analyse van KID zijn 

zeldzaam. Bartholomew (1983) bestrijkt veel algemene problemen, maar 

benadrukt meer de eigenschappen van modellen dan de data-ana1yse. Andere 

verwijzingen van algemene aard zijn bijvoorbeeld Koch e.a. (1977), 

Landis en Koch (1979), Plewis (1980, 1981). 
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Pane 1 data 

Het woord 'paneldata' is afkomstig van Lazersfeld (Lazersfeld & Fiske, 1938; 

Lazersfeld, 19^0; Lazersfeld e.a. , 19^8), een historische schets vindt men 

bij Lazersfeld (1978). Het woord 'panel' is uiteraard een aanduiding voor 

de onderzoeksopzet en impliceert geenszins het gebruik van categorische 

observaties. Door de in de oorspronkelijke artikelen gestelde problemen 

is de term 1 pane 1 ana 1yse1 echter lange tijd synoniem geweest met de analyse 

van kruistabel1en met herhaalde observaties; tegenwoordig is deze associatie 

niet meer aanwezig. 

De door Lazersfeld c.s. geponeerde problemen werden door Anderson 

(195*0 in een Markoff model gepast; een nadere uitwerking is te vinden in 

Anderson en Goodman (1957)» waarin o.a. toetsen voor de orde van de Markoff 

keten. Deze benadering kan op haar beurt weer ingepast worden in een 

loglineair model. Bishop e.a. (1975, ch. 7) geven hiervan een uitgebreid 

overzicht. Fienberg en Picard (1980) bespreken de problemen bij loglineaire 

analyse voor complexere onderzoeksopzetten. Een verwante benadering vindt 

men bij Goodman (I973a’^)» zie ook Goodman (1961, 1962, 1965, 1969)- Een 

recent Nederlandstalig overzicht wordt gegeven door Hagenaars (1983 ’ ), 

die Goodmans uitgangspunt volgt. 

Zoals bij kwantitatieve gegevens, kan men bij de analyse van kate- 

gorische paneldata een onderscheid maken tussen de analyse van trend en 

de verandering in samenhang tussen verschi11ende variabelen. De 'trend' 

is dan de verandering in de marginale verdeling per tijdstip. Ook dit 

verschil tussen marginale verdelingen laat zich met enige moeite in log¬ 

lineaire termen formuleren (Bishop e.a., 1975, ch. 8). In een reactie op 

Marasquilo en Seri in (1979) wijst Plewis (1981) erop dat men verandering 

kan analyseren ofwel door te kijken naar verschillen in frequentie tussen 

tijdstippen of door te kijken naar de voorwaardelijke verdeling op een 

tijdstip gegeven de voorafgaande. Ditzelfde onderscheid vindt men terug 

bij verandering in kwantitatieve observaties (Cronbach en Furby, 1970). 

De verandering in samenhang komt aan de orde in Bishop e.a. (1975, 

p. 273-275), Goodman (I373a’b), Duncan (1980, 1981), Kessler (1977), 

McCullough (1978) en Yee en Gage (1968). (Lazersfeld, 1978, verwijst naar 

Lazersfeld, 1972). Overigens kan natuurlijk de analyse van samenhang in 

KLD in principe worden aangepakt met iedere vorm van de analyse van 

samenhang in categorische data, zolang de eventueel veronderstelde oor- 

zakelijke verbanden maar in dezelfde richting stromen als de tijd. Een 

recent algemeen overzicht van loglineaire analyse voor multivariate 

categorische data is gegeven door Fienburg en Meyer (1983). Ook de laatste 



66 

versie van het LISREL programma (Joreskog en Sorbom, 1981) kan gebruikt 

worden voor het analyseren van categorische data; zie ook Muthen (1983) 

Sommige auteurs gebruiken latente Varidbelen voor het onderzoek 

van verandering in paneldata. Wiggins (1573) gebruikt de Iatente-kIasse 

analyse van Lazersfeld en Henry (1968). (Lazersfeld geeft overigens in 

zijn laatste artikel (1978) aan hierin niet veel te zien.) Fischer (1976) 

bespreekt de verandering in dichotome paneldata aan de hand van het 

Rasch-mode1. 

Overige referenties voor de analyse van paneldata: Coleman (196k) 

bestudeert de theoretische eigenschappen van Markoff modellen voor panel- 

data; Upton en Sarlvik (1981) construeren een (mu 11ipiicatief) model voor 

de verandering in stemgedrag; Katz en Proctor (1959) geven een Markoff 

model voor de verandering van relaties binnen groepen van personen. 

Lindsey (1973) bespreekt de schatting van parameters in verschi11ende 

modellen voor sociale mobiliteit. 

Categorische tijdreeksen 

Een categorische tijdreeks is een (lange) reeks waarnemingen van een 

categorische variabele bij een observatie-eenheid. Veel resultaten 

voor Markoff modellen bij paneldata blijken overdraagbaar naar het 

onderzoek van categorische tijdreeksen. Bartlett (1951) en Hoel (^Sk) 

geven de asymptotische theorie voor N=1 en T->«w ; zie ook Anderson en 

Goodman (1957, p. 105), Bishop e.a. (1975, p. 270). Overzichten van 

verschi1lende benaderingen vindt men bij Chatfield en Lemon (1970) en 

bij Slater (1973). Anderson (1979) bespreekt de relatie tussen Markoff 

modellen voor categorische tijdreeksen en autoregressieve modellen voor 

kwantitatieve tijdreeksen, zie ook Van Putten (1981). 

Enkele voorbeelden van toepassingen in de ethologie vindt men bij 

Hazlett en Bossert (1965), Slater en Ollason (1972) en Heiligenberg 

(1973). Toepassingen in de psychologie bij onderzoek van dyadische inter— 

actie en de ontwikkeling van gestoord gedrag vindt men bij Raush (1965, 

1972), Hertel (1972) en Mishler en Waxier (1975). Opvallend in deze 

toepassingen is het gebruik van informatie-theoretische benadering bij 

de analyse van kruistabel1en. 

Onder de alternatieve benaderingen vindt men factorana1yse (Wiepkema, 

1961; Bodnar en Van Baren-Kets, 1974) op een corre1 atiematrix die is ge- 

vormd uit de overgangsmatrix; en een model gebaseerd op de theorie van 

formele grammatica's ("gedragsgrammatica1s"), zie Bodnar en Van Baren-Kets 

(1974). Deze alternatieven zijn om verschi1lende redenen nooit populair 

geworden. 



67 

'Dual scaling1 benaderingen 

Van geheel andere aard dan Markoff-ketens of loglineaire modellen is de 

analyse van samenhang van categorische variabelen m.b.v. zogenaamde 

"dual scaling" methoden, zoals bijvoorbeeld correspondentie-ana1yse 

(zie Nishisato, 1980, en Gifi, 1981, voor algemene uiteenzettingen). 

De laatste jaren is een aantal studies te vinden waarin deze technieken 

worden toegepast bij de analyse van KLD. Het gaat daarbij zowel om panel- 

data als om tijdreeksen. 

De analyse van verandering in samenhang tussen categorische varia¬ 

belen kan i.h.a. worden aangepakt door een drie-weg kruistabel te vormen 

waarbij een van de ingangen de tijdstippen representeert. Deze tabel kan 

dan op verschi11ende manieren worden gereduceerd tot een twee-weg tabel 

(zie bv. Visser, 1982, p. 63) en vervolgens op een standaard manier 

worden geana1yseerd. Een dergelijke aanpak in combinatie met correspon¬ 

dent ie-analyse kan soms een helder resultaat opleveren. Benzecri (1980) 

en Van der Heijden (1982) geven voorbeelden van dergelijke analyses bij 

resp. de verandering van importgoederen uit verschi1lende landen en de 

verandering van partijvoorkeuren per stemdistrict. Een theoretische uit- 

werking van deze benadering, 00k voor multiple correspondentie-analyse, 

geven Devi 1le (1982), Escofier (1983) en Devi lie en Saporta (1980, 

1983), de laatsten overigens met een continue tijdsparameter. 

Gebruik makend van de 'dual scaling' benadering is een aantal voor- 

stellen gedaan om te komen tot een principale componentenana1yse voor 

categorische tijdreeksen (Obadia en Tenenhaus, 1977; Besse, 1980; 

Yousfate, 1981; Saporta, 1981). 

Modellen met continue tijdsparameter 

De representatie van 1ongitudina1e modellen m.b.v. een continue tijds- 

parameter is in de gedragswetenschappen tamelijk weinig in gebruik. De 

voornaamste reden hiervoor is dat de aard van de observatiemethoden niet 

aansluit bij een dergelijke voorstel1ing. Een belangrijke uitzondering 

is 'event sampling': men registreert in welke categorie een gebeurtenis 

valt en op welk tijdstip hij optreedt, danwel wat de wachttijd sinds de 

vorige gebeurtenis was. De nadruk in de analyse kan vervolgens varieren 

van uitsluitend aandacht voor de soort gebeurtenissen tot uitsluitend 

aandacht voor de wachttijden. In het a 1gemeen gebruikt men veel van de 

analyse van overlevingsdata (zie bijvoorbeeld Gross en Clark, 1976; of 

Elandt-Johnson en Johnson, 1980). Een andere basisverwijzing is Cox en 
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Lewis (1966). De analyse van dit soort data kreeg recent vee1 aandacht 

in de sociologie onder de naam 'event histories'. Hierbij maakt men 

voornamelijk gebruik van Markoff modellen. Zie Singer en Spilerman 

(I976a,b), Tuma (1982 ), FI inn en Heckman (1982); zie ook Bartholomew 

(1983, ch. 4 en 5)- Allison (1982) geeft een mogelijkheid om de tijds- 

parameter te discretiseren. McFarland (1981) geeft een aanpak gebaseerd 

op spectraa1-analyse. 

Toepassingen vindt men bij onderzoek naar mobiliteit bij werk- 

nemers (Heckman en Singer, 1981; Singer, 1981; Andress, 1983), bij de 

analyse van 'stressful life events' bij het ontstaan van psychopathologie 

(diverse bijdragen in Strauss e.a., 1977), bij de evaluatie van geboorte- 

beperkingsprogramma's (Mode en Soyka, 1980) en bij de bestudering van 

vriendschapsrelaties (Runger en Wasserman, 1980; Grimmett en Treisman, 

1980). Verwante modelten vindt men bij de analyse van 1ongitudina1e 

voorkeursgegevens in de economie (Heckman, 1981; Johnson en Hensher, 

1982), overigens een gebied dat we hier verder buiten beschouwing laten. 

Singer (1981, 1982) bespreekt de mogelijke non-stationairiteit van 

data en het probleem van aggregatie over de tijd. 

Analyse van KLD met continue tijd is zeker geen duidelijk begrensd 

gebied voor wat betreft de gedragswetenschappen. Uit de referenties blijkt 

al een sterke overlap met de econometrie en het analyseren van overlevings- 

data in de medische statistiek. 

Nogmaals zij gewezen op de mogelijkheid om samenhang tussen KLD 

met continue tijdsparameter te analyseren volgens de "dual scaling" 

aanpak van Devi lie en Saporta (1983). 

Diversen 

Enige verwijzingen die niet zo goed in het bovenstaande passen: Davis 

(1975b). Davis (1978) geeft een algemeen overzicht voor de analyse van 

KLD, maar behandelt daarbij tijdstippen alsof ze onafhanke1ijke steek- 

proeven genereren; in dat geval lijkt er geen reden meer om 1ongitudina1e 

data als een apart gebied te beschouwen. 

Een aantal art ikelen hebben speciaal betrekking op cohort studies 

(Davis, 1975a; Fienberg en Mason, 1979). 
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