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Samenvatting
Dutch Summary

Deze dissertatie behandelt de vergelijking van twee verschillende meetmo-
dellen die kunnen worden gebruikt voor het berekenen van patiënt scores op
basis van vragenlijstgegevens die zijn verzameld over meerdere meetmomen-
ten. De twee meetmodellen die zijn vergeleken zijn de klassieke test theorie
(CTT; het gebruik van som scores) en item respons theorie (IRT; het gebruik
van latente variabele scores). Het doel van het onderzoek was steeds om de
twee verschillende methoden te vergelijken. Deze vergelijking wordt gemaakt
door de parameter schattingen van de structurele modellen gebaseerd op de
scores berekend met de verschillende meetmodellen direct met elkaar te ver-
gelijken. De rationale bij deze vergelijking is dat de manier waarop de scores
tot stand zijn gekomen, invloed heeft op de uiteindelijke schattingen van het
model waarmee de hypothesen worden getoetst.

Wanneer totaal scores worden gebruikt gaat een deel van de geobser-
veerde variantie die aanwezig is in het respons patroon van de patiënt ver-
loren. De item scores worden hier immers geaggregeerd in een som score.
Wanneer IRT wordt toegepast voor de calculatie van de scores wordt alle be-
schikbare variantie meegenomen om tot de schaalscore te komen, met als
resultaat dat de uiteindelijke parameter schattingen accurater zijn. In deze dis-
sertatie worden verschillende scenario’s die zich regelmatig voordoen in we-
tenschappelijk onderzoek uitgewerkt waarbij steeds nadrukkelijk de verschil-
len tussen het gebruik van IRT en CTT worden uitgelicht. Deze verschillen
worden uitgedrukt in termen van de gevonden afwijking van de ware waarde
van de coëfficiënten van longitudinale modellen.

De eerste horde die genomen moest worden voordat de vergelijking tus-
sen IRT en CTT kon worden gemaakt was dat er een methode ontwikkeld
moest worden om de scores gebaseerd op de twee meetmodellen, die op
een andere schaal liggen, te kunnen vergelijken. In Hoofdstuk 2 wordt deze
methode beschreven. De methode die is ontwikkeld bestaat uit het idee om
gebruik te maken van plausible values met een schaaltransformatie. Door de
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plausible values te transformeren naar dezelfde schaal kunnen we de parame-
ter schattingen van het structurele model direct met elkaar vergelijken. In de
eerste simulatie studie zoals beschreven in Hoofdstuk 2 wordt het gebruik van
IRT en som scores vergeleken. In deze studie zijn 273 verschillende condities
uitgewerkt en onderzocht. Deze condities variëren in het aantal items dat een
vragenlijst telt, de grootte van de steekproef en de verdeling van de scores.
De data is zo gesimuleerd dat de vragenlijst is afgenomen op 6 verschillende
meetmomenten. Uit de resultaten van deze studie is gebleken dat, over alle
condities van het experiment, het gebruik van IRT scores leidt tot een betere
schatting van de parameters dan wanneer totaal scores worden gebruikt. Ook
worden de verschillen tussen de IRT en de CTT schattingen gradueel groter
met de toenemende afwijking van normaliteit van de scores. Verder laat deze
studie zien dat het gebruik van totaal scores tot een consequente overschat-
ting van de binnen persoonsvariantie (residuele variantie) en onderschatting
van de tussenpersoons variantie leidt.

De vergelijking zoals beschreven in het tweede Hoofdstuk kent haar gren-
zen, in die zin dat er enkel rekening is gehouden met het longitudinale karakter
van de data door de variantie te splitsen in een binnen- en een tussenpersoons
deel, zonder verder te kijken naar eventuele andere invloeden in de data. Hier-
bij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de scores over
de tijd (toe- of afname) of het effect van een interventie. Het onderzoek dat
wordt beschreven in Hoofdstuk 3 en 4 gaat een stap verder en bekijkt de effec-
ten van het gebruik van IRT en CTT scores op het schatten van groei curves
en interventie effecten.

In epidemiologisch onderzoek wordt de ontwikkeling van de kenmerken
van patiënten over tijd vaak bestudeerd door middel van cohort studies. Niet
zelden kunnen gezondheid constructen (bv. het omgaan met ziekte, depres-
sieve symptomen, angstklachten) enkel indirect worden geobserveerd (latente
variabelen) en is men aangewezen op het gebruik van vragenlijsten. Vaak is
een eenvoudige lineaire trend ontoereikend om de complexiteit van de ontwik-
keling van deze constructen over tijd adequaat te kunnen modelleren. Vandaar
dat in Hoofdstuk 3 de vergelijking wordt uitgebreid naar latente groei modellen
(LGM) waarbij ook niet-lineaire groei kan worden gemodelleerd. Met behulp
van een simulatie studie en twee uitgebreid beschreven datavoorbeelden uit
de praktijk wordt aangetoond dat onder IRT een meer gedetailleerde beschrij-
ving van de individuele trajecten en verandering over tijd kan worden bereikt
dan wanneer som scores worden gebruikt. De antwoord patronen van de pati-
ënten bevatten een rijkheid aan informatie die onbenut wordt gelaten wanneer
antwoorden worden opgeteld tot een som score. Deze verarming van informa-
tie leidt tot de toename van fouten die zijn gevonden bij het schatten van de
parameters van het groei model op basis van de som scores. Wanneer IRT
scores worden gebruikt blijft de variantie behouden en kunnen de groei curves
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wel accuraat worden geschat.
In medisch wetenschappelijk onderzoek worden studies vaak opgezet als

een gerandomiseerde trial studie (RCT) waarbij het effect van de interventie
of medicijn op de uitkomstvariabele de primaire interesse geniet. De uitkomst
variabele wordt in dit type studie vaak in kaart gebracht met behulp van patiënt
gerapporteerde uitkomsten (PRO) die gemeten worden middels het afnemen
van een vragenlijst. In de praktijk worden de antwoorden van patiënten op
deze lijsten vaak verwerkt in een totaal score die vervolgens weer in het struc-
turele model wordt gebruikt, ondanks het verlies van variantie welke inherent
is aan het gebruik van een geaggregeerde score. In Hoofdstuk 4 wordt gede-
monstreerd wat de negatieve invloed is van het gebruik van som scores op de
uiteindelijke resultaten van een RCT. Het hoofdstuk begint met de beschrijving
van een datavoorbeeld van een RCT studie naar de invloed van een classi-
ficatie systeem voor verschillende behandelingen op de rugpijnklachten van
de patiënt. De effectschattingen voor de RCT studie worden berekend geba-
seerd op zowel IRT als CTT scores. De plausible value methode beschreven
in Hoofdstuk 2 is uitgebreid zodat ook de parameters voor de ontwikkeling
over tijd en het interventie effect kunnen worden vergeleken. In het tweede
gedeelte van Hoofdstuk 4 wordt een simulatiestudie beschreven die volledig
gebaseerd is op de bevindingen van het data voorbeeld. Hierbij kunnen we
de geschatte parameters vergelijken met hun ware waarde om zo de grootte
en de richting van de afwijkingen in de schattingen te kunnen bestuderen. Uit
de resultaten van deze studie blijkt dat de fouten in de schattingen afhankelijk
zijn van het meetmodel dat wordt gebruikt voor het berekenen van de sco-
res. De fouten in de trend schattingen gebaseerd op de som scores liggen op
ongeveer een standaard afwijking van de ware waarde terwijl de schattingen
gebaseerd op de IRT scores verwaarloosbaar kleine afwijkingen laten zien.

De vergelijkingen in de voorgaande hoofdstukken zijn steeds gebaseerd
op complete datasets, dat wil zeggen, datasets waarbij geen observaties ont-
breken. Echter, in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek komt het vaak
voor dat niet alle gegevens volledig kunnen worden verzameld. Vandaar dat
we in Hoofdstuk 5 de vergelijking uitbreiden naar de situatie waarbij missende
waarden zich voordoen. In drie simulatie studies wordt het effect van de mis-
sende waarden op het verschil tussen IRT en CTT onderzocht. De resultaten
van de studies laten zien dat de parameter schattingen van het latente groei
model met IRT scores weinig afwijken van de ware waardes terwijl bij gebruik
van som scores wel grote afwijkingen worden gevonden.

De vergelijkingen die zijn beschreven in Hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan uit
van modellen waarbij wordt verondersteld dat het construct dat op het laag-
ste nivo is gemeten unidimensioneel is. In Hoofdstuk 6 wordt een multivariaat
multilevel IRT (HIRT) model gepresenteerd voor herhaald gemeten construc-
ten. In dit model kunnen de constructen correleren op het cluster nivo (patiënt
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nivo). Op het hoogste nivo wordt een multivariate component verondersteld
waardoor rekening wordt gehouden met de tijdsonafhankelijke effecten van
de patiënt die over de tijd is gemeten. Het HIRT model kan worden toege-
past wanneer de assumptie van unidimensionaliteit op het lagere nivo niet
afdoende is. Het HIRT model kan bijvoorbeeld worden ingezet om de dimen-
sionaliteit op een hoger nivo te onderzoeken wanneer over de tijd slechts een
subset van de items is gebruikt. Een andere toepassing kan zijn wanneer
aanpassingen van de vragenlijst over tijd de dimensionaliteit van de data be-
ïnvloeden.

Alles samengenomen kan worden geconcludeerd dat het gebruik van IRT
te prefereren is boven het gebruik van CTT wanneer men scores wil bere-
kenen voor vragenlijsten die herhaaldelijk bij patiënten zijn afgenomen. Dit
blijkt steeds opnieuw uit de diverse simulatie studies en data voorbeelden uit
de praktijk die zijn beschreven in deze dissertatie. Het gebruik van de som
scores voor het schatten van de parameters van longitudinale modellen leidt
consequent tot substantiële vertekening van de resultaten. Daarom is het be-
langrijk voor toekomstig onderzoek om rekening te houden met de vertekening
als gevolg van het gebruik van som scores voor constructen die zijn gemeten
met herhaaldelijk afgenomen vragenlijsten.
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