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Samenvatting 

Eén van de manieren van gegevensverzameling is een panelonderzoek: met regelmatige 

tussenpozen worden dezelfde personen ondervraagd over hetzelfde onderwerp. Dit 

resulteert in een continue gegevensstroom over het onderwerp van dezelfde groep 

respondenten. Een panelonderzoek is in feite een combinatie van een longitudinaal 

onderzoek, waarbij één subject (een persoon, huishouden, land) gevolgd wordt gedurende 

een bepaalde tijd, en een dwarsdoorsnede onderzoek, waar een grote groep respondenten 

wordt ondervraagd op één tijdstip. 

Omdat in een panelonderzoek de waarnemingen steeds dezelfde respondenten betreffen 

kunnen veranderingen door de tijd op een individueel niveau worden waargenomen. Daar 

echter de respondenten gedurende een lange tijd onderworpen worden aan dezelfde vragen, 

kan dit een effect hebben op de kwaliteit van de antwoorden: de respondenten kunnen 

leren doordat ze meer ervaren worden, zodat de antwoorden beter van kwaliteit worden. 

Aan de andere kant kunnen ze verveeld raken door het steeds opnieuw vervullen van 

dezelfde opdracht, waardoor de antwoorden teruglopen in kwaliteit. Als de vragen 

moeilijk te beantwoorden zijn, zal het leereffect groter zijn, terwijl bij monotone vragen 

het vermoeidheidseffect groter zal zijn. In het bijzonder wanneer het een frequent 

waargenomen panel betreft kunnen de effecten zeer groot zijn. De belasting van het 

herhaaldelijk beantwoorden resulteert in specifieke vormen van niet-steekproeffouten: 

onderrapportage, wave non-response en uitval. Deze zogeheten paneleffecten kunnen als 

volgt worden omschreven. 

Onderraportage is het fenomeen dat het gerapporteerde niveau van de antwoorden (het 

rapportageniveau) structureel lager is dan het werkelijke niveau. Dit kan gebeuren wanneer 

respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven, of veroorzaakt worden door 
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vermoeidheid of verminderde belangstelling. De laatste twee oorzaken van 

onderrapportage zijn in dit proefschrift uitgebreid behandeld, daar deze specifiek zijn voor 

panelonderzoek. Hoewel sommige auteurs deze effecten als minimaal beschouwen zal 

worden getoond dat ze aanzienlijk kunnen zijn. 

Wave non-response treedt op wanneer respondenten in de ene periode (of golf: wave) 

niet antwoorden, maar in een latere periode weer wel antwoorden. Dit kan gebeuren als 

een respondent op een bepaald moment niet in staat is om te responderen, maar ook als een 

respondent weigert mee te werken. Deze twee oorzaken dienen apart te worden 

bestudeerd, daar de eerste min of meer toevallig optreedt, terwijl de laatste een structureel 

karakter heeft en daarom een groter effect heeft op het rapportageniveau. 

Uiteindelijk kunnen respondenten hun medewerking aan het panel helemaal staken. 

Ook hieraan moet aandacht worden besteed om te kunnen bepalen of dat aselect voorkomt 

in het panel of niet. 

De meeste statistische modellen gaan uit van de veronderstelling dat alle niet-steekproef-

fouten aselect voorkomen in de steekproef. Er kan echter worden aangenomen dat de 

paneleffecten die hierboven zijn beschreven selectief zijn, dat wil zeggen dat ze gerelateerd 

zijn aan de doelvariabele. In de literatuur is zelfs aangetoond dat de trend, voorspeld door 

een consumentenpanel, tegengesteld kan zijn aan de werkelijke ontwikkeling. 

Bij consumptieonderzoek kan een panelonderzoek hetzij een consumentenpanel zijn 

hetzij een detaillistenpanel, d.w.z. de respondenten zijn of consumenten óf detaillisten. 

Onderwerpen bij consumptieonderzoek betreffen bijvoorbeeld de uitgaven van 

consumenten aan bepaalde goederen of bepaalde verkopen van winkeliers. Dit onderzoek 

concentreert zich op consumentenpanels, in het bijzonder op uitgaven aan een bepaald 

consumptiegoed per week. 

Wanneer een panelonderzoek gebruikt wordt om gegevens te verzamelen over uitgaven 

zijn verschillende methoden mogelijk. Er kan gebruik gemaakt worden van een scanner 

om de streepjescodes van de aangeschafte goederen te lezen. Een scanner heeft als voordeel 

dat het invoeren van de producten veel minder tijd kost, zonder mogelijkheden om fouten 

te maken. Streepjescodes en prijzen veranderen echter met grote regelmaat, hetgeen het 

veelvuldig bijwerken van de codelijsten nodig maakt. Er kunnen ook dagboekjes gebruikt 

worden, die elke dag door de respondenten worden bijgehouden, al dan niet op een 

computer. Dat laatste heeft als voordeel dat er geen codeur nodig is om de antwoorden in 

de computer in te voeren, hetgeen de kans of fouten reduceert. Bijkomend voordeel van 

het gebruik van een computer voor het beantwoorden is de mogelijkheid om de 

consistentie van de antwoorden te controleren: als de computer een onmogelijk of 

onwaarschijnlijk antwoord constateert, kan de respondent direct gelegenheid gegeven 
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worden het betreffende antwoord zo nodig zelf te corrigeren. Het invullen met behulp van 

de computer dient voor elke aankoop te leiden tot een code. Daartoe moet op de één of 

andere manier een product ingevoerd worden zodat het door de computer herkend wordt. 

Dit kan echter een groot aantal handelingen van de respondent vereisen, waardoor diens 

belasting snel op kan lopen. 

De gegevens die in dit proefschrift gebruikt worden zijn verzameld met behulp van een 

computer-gestuurde methode voor gegevensverzameling, genaamd Telepanel. Dit panel, 

bestaande uit ongeveer 2.000 huishoudens, is georganiseerd door de Stichting TelePanel 

(STP) van de Universiteit van Amsterdam. Eén van de vragenlijsten betrof de wekelijkse 

uitgaven aan vlees, gevogelte en eieren. De producten in de vragenlijst waren opgenomen in 

een zoekboom. Door de hoge frequentie en eentonigheid van deze vragenlijst werden 

paneleffecten verwacht. Als hiermee geen rekening wordt gehouden, is het niet mogelijk 

betrouwbare voorspellingen te doen. Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is het 

vinden van manieren om paneleffecten op te sporen, en om hiervoor te corrigeren. 

Hoofdstuk 2 laat zien dat het aantal producten dat moet worden ingevuld een negatief 

effect heeft op het niveau van rapporteren. Bovendien leidt de belasting tot het rapporteren 

van meer nullen en tot wave non-response. Dit betekent dat in het algemeen de 

respondentbelasting de kwaliteit van de verzamelde gegevens verslechtert. 

In Hoofdstuk 3 is een eenvoudig Structureel Vergelijkingen Model (of LlSREL-model) 

gedefinieerd om een schatting te krijgen voor de werkelijke uitgaven. In dit model is een 

tweede indicator voor de uitgaven gebruikt. Het blijkt dat respondenten die in eerste 

instantie hoger rapporteren, ook in volgende periodes hoger rapporteren, terwijl het 

omgekeerde het geval is bij respondenten met in het begin een laag rapportageniveau. De 

schattingen voor percentages van onderrapportage liggen tussen 30% en 70%. 

Het proces van responderen is gemodelleerd in Hoofdstuk 4. De tijd die een respondent 

nodig heeft voor het beantwoorden van de vragenlijst is vergeleken met de tijd die de 

respondent daadwerkelijk gebruikt. De laatste is evenredig met het aantal producten dat 

ingevuld wordt in de vragenlijst. De gedachte achter dit model is dat de respondenten door 

verminderde motivatie minder bereid zijn om de benodigde tijd aan de vragenlijst te 

besteden, waardoor de respondenten onvoldoende tijd beschikbaar hebben om alle 

producten in te vullen. Tijdens het panelonderzoek is de motivatie slechts indirect 

gemeten. Bij het schatten van het model bleek dat de motivatie te indirect gemeten was, 

waardoor het effect van demotivatie niet te schatten was. Evengoed was het mogelijk het 

model te schatten, waardoor het proces waarbij demotivatie leidt tot onderrapportage 

zichtbaar werd. 
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Omdat de respondentbelasting veroorzaakt dat respondenten tijdelijk weigeren mee te 

werken aan het invullen van de vragenlijst, of zelfs de medewerking definitief beëindigen, 

bestaat het panel voortdurend uit andere 'soorten' respondenten: naast respondenten die 

continu rapporteren zijn er respondenten die voor het eerst meedoen, voor de laatste keer, 

of vlak voor of na het tijdelijk stoppen met antwoorden. In Hoofdstuk 5 is aangetoond dat 

de veranderingen in de samenstelling van het panel effecten heeft op het totale 

rapportageniveau in het panel: in het algemeen rapporteren respondenten die in het panel 

blijven hoger dan degenen die tijdelijk het panel verlaten en daarna weer terugkomen. 

Bovendien rapporteren respondenten die definitief het panel verlaten lager dan diegenen 

die voor het eerst deelnemen, terwijl het tegenovergestelde geldt voor respondenten die 

tijdelijk vertrekken of terugkomen: voordat ze tijdelijk vertrekken responderen ze 

gemiddeld hoger dan wanneer ze weer terugkomen. 

Het blijkt dus, dat als gegevens verzameld zijn met behulp van een panel, aanzienlijke 

paneleffecten aanwezig zijn. Hier dient vóór het verzamelen van de gegevens rekening mee 

te worden gehouden: men zou de respondentbelasting zo laag mogelijk moeten houden, 

door het invullen zo eenvoudig mogelijk te maken. Bovendien kan men de frequentie van 

meten lager maken, zonder dat dit de kwaliteit van de resultaten al te veel vermindert. 

Gedurende het verzamelen zou de kwaliteit van de gegevens zo hoog mogelijk 

gehouden moeten worden door wave non-response en het onterecht invullen van nullen te 

vermijden, bijvoorbeeld door het een respondent onmogelijk te maken de belasting lager te 

maken door niet te antwoorden. Eén van de voordelen van een panelonderzoek kan hierbij 

gebruikt worden: daar er meerdere antwoorden van dezelfde respondent beschikbaar zijn, 

kan worden nagegaan of het niet opgeven van aankopen plausibel is. 

Na gegevensverzameling dient rekening te worden gehouden met de paneleffecten, 

door de gegevens te analyseren met een model waarin expliciet een component voor 

demotivatie of onderrapportage is opgenomen. Hiervoor dient er in de gegevens een 

tweede, onafhankelijke indicator voor de uitgaven opgenomen te zijn, om in staat te zijn 

om het model in Hoofdstuk 3 te gebruiken. Als één of meer indicatoren voor demotivatie 

beschikbaar zijn en bovendien de invultijd geregistreerd wordt, is het mogelijk het model 

in Hoofdstuk 4 te schatten. Een nadeel van deze en de vorige aanpak is dat ze beide een 

extra variabele nodig hebben, hetgeen een extra vraag voor de respondent impliceert. 

Hoewel dit de respondentbelasting verhoogt, zijn deze extra vragen toch nuttig, daar deze 

correctie voor demotivatie of onderrapportage mogelijk maken. 

De kwaliteit van de gegevens kan ook worden beïnvloed door rekening te houden met 

de kwaliteit van de respondenten zelf: men zou ervoor kunnen kiezen om op basis van 
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eerdere antwoorden respondenten al dan niet te selecteren om verder deel te nemen in het 

panel. Als respondenten gedurende een bepaalde periode niet 'goed hun best doen', kunnen 

ze worden verwijderd uit het panel. Op deze manier ontstaat een gedwongen vorm van 

uitval, die nauwelijks als aselect kan worden beschouwd. Een andere procedure is om 

bepaalde antwoorden van individuele respondenten uit te sluiten van analyse. In 

Hoofdstuk 5 is gevonden dat respondenten die na een periode van wave non-response weer 

terugkeren in het panel lager rapporteren dan de overige respondenten. Dit 'verstorende' 

antwoord zou op voorhand, voor alle respondenten, buiten beschouwing kunnen worden 

gelaten. De statistische implicaties hiervan moeten echter nog worden onderzocht. 

Daarnaast zou men ervoor kunnen kiezen alleen de antwoorden te analyseren van 

respondenten die gedurende de hele periode meewerken. Behalve dat het hier slechts een 

beperkte groep respondenten betreft, zal deze groep niet representatief zijn voor de gehele 

populatie. 

Een laatste overweging is of een panelonderzoek wel nodig is: is het daadwerkelijk 

noodzakelijk om gegevens te verzamelen van dezelfde respondenten gedurende een aantal 

perioden? Als het voornaamste belang niet ligt in individuele veranderingen door de tijd is 

het zeer wel mogelijk dat andere ontwerpen ook, of zelfs beter, voldoen. Alleen als 

veranderingen door de tijd op individueel niveau van belang zijn zou een panelonderzoek 

gebruikt moeten worden. Daarbij zouden dan de procedures zoals hierboven beschreven 

gevolgd dienen te worden. Omdat het nooit mogelijk zal zijn gegevens te verzamelen van 

perfecte kwaliteit (dit kan worden onderzocht met het model in Hoofdstuk 2), zou het 

model van Hoofdstuk 3 toegepast moeten worden op de gegevens. Daartoe dient dus een 

extra indicator voor de uitgaven bedacht en geïmplementeerd te worden. 
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