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Nederlandsee samenvatting (Dutch summary) 

7.11 Algemeen 

Err bestaat een opvallende tegenstelling tussen het niveau waarop veel psychologische 
theorieënn zijn geformuleerd en het niveau waarop het meeste onderzoek binnen de psy-
chologiee wordt uitgevoerd. Een groot deel van de psychologische theorieën is gericht op 
processenn die zich binnen het individu afspelen over de tijd: leren, coping, habituat ie, 
informatiee verwerking, emotie regulatie, en probleem oplossen zijn voorbeelden van 
psychologischee processen die gekenmerkt worden door veranderingen binnen het indi-
viduu over de tijd. Het psychologische onderzoek is echter vrijwel uitsluitend gebaseerd 
opp grote, representatieve steekproeven, waarbij wordt gekeken naar statistieken zoals 
hett gemiddelde, de variabiliteit, en de samenhang tussen twee of meer variabelen bin-
nenn de steekproef. De resultaten die in een dergelijke steekproef worden gevonden 
kunnenn vervolgens naar de populatie gegeneraliseerd worden. Dat wil zeggen dat de 
steekproefresultatenn indicatief zijn voor wat geobserveerd zou worden indien men de 
volledigee populatie zou onderzoeken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat die resul-
tatenn ook naar een individu kunnen worden gegeneraliseerd. 

Inn dit proefschrift wordt de discussie vooral toegespitst op de wijze waarop meerdere 
variabelenn met elkaar samenhangen (d.w.z.. de covariantiestructuur). De belangrijkste 
boodschapp is dat de samenhang die men vindt in een steekproef weliswaar informatief 
iss wanneer men geïnteresseerd is in de samenhang in de populatie, maar dat dit niet per 
see indicatief is voor de samenhang tussen variabelen binnen het individu over de tijd. 
Di tt is een belangrijke constatering, omdat hieruit volgt dat het standaard onderzoek 
gebaseerdd op grote steekproeven niet zondermeer leidt tot kennis over processen die 
zichh afspelen binnen het individu. 

Eenn methode waarmee naar de samenhang tussen variabelen binnen het individu 
kann worden gekeken is tijdreeksanalyse. Tijdreeksanalyse bestaat uit het analyseren 
vann een groot aantal herhaalde metingen (meestal meer dan 50) gedaan bij een enkel 
individu.. Zodoende kan de structuur die onderliggend is aan de veranderingen over 
dee tij d binnen een specifiek individu worden onderzocht en gemodelleerd. Tijdreeks-
analysee biedt dus de mogelijkheid om het individu (in plaats van de gebruikelijke 
populatie)) als onderwerp van psychologisch onderzoek te beschouwen. 

Inn dit proefschrift worden verschillende onderwerpen ten aanzien van ti jdreeksana-
lysee besproken. In de hoofdstukken 2. 3 en 4 wordt een aantal technische aspecten be-
handeldd zoals het implementeren en specificeren van tijdreeksmodellen, en het schatten 
vann de parameters. De hoofdstukken 1. 5 en 6 zijn gericht op de toepasbaarheid, inter-
preteerbaarheidd en liet gebruik van tijdreeksmodellen binnen de psychologie. Voordat 
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vann ieder hoofdstuk een korte beschrijving wordt gegeven, wordt eerst het onderscheid 
tussenn stat ionaire en niet-stationaire tijdreeksmodellen toegelicht. 

7.22 Stationaire t i jdreeksmodellen 

Tijdreeksmodellenn kunnen worden ingedeeld in stationaire en niet-stationaire model-
len.. Stationaire processen worden gekenmerkt door de afwezigheid van structurele ve-
randeringen:: het gemiddelde, de variabiliteit, en de samenhang tussen verschillende 
variabelenn van dergelijke processen blijven gelijk over de tijd. Een voorbeeld van 
eenn psychologisch proces dat zich stationair gedraagt is stemming: Hoewel stemming 
vann dag tot dag fluctueert, vinden er geen structurele veranderingen plaats zolang 
err geen ingrijpende gebeurtenissen plaatshebben. Niet-stationaire modellen daarente-
genn beschrijven structurele veranderingen in het gemiddelde, de variabiliteit en/of de 
samenhangg tussen variabelen. Dergelijke veranderingen kunnen geleidelijk zijn (line-
airee modellen) of plotseling (niet-lineaire modellen), en kunnen omkeerbaar zijn of 
niet.. Deze niet-stationaire modellen kan men gebruiken om bijvoorbeeld leerprocessen 
enn ontwikkeling te beschrijven. In deze dissertatie wordt vrijwel uitsluitend naar sta-
tionairee ti jdreeksmodellen gekeken. In enkele gevallen wordt het stat ionaire model 
gecombineerdd niet een lineaire of kwadratische trend tot een niet-stationair model. 

7.33 Hoofdstukken 

Inn hoo fds tuk 1 wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de problemen die 
onts taann wanneer men op grond van dergelijke steekproefresultaten uitspraken probeert 
tee doen over processen die zich afspelen binnen individuen. Allereerst wordt een be-
knoptee historie van de psychologie als zelfstandige wetenschap gepresenteerd. Hieruit 
wordtt duidelijk dat bij aanvang drie stromingen naast elkaar bestonden, die elk geken-
merktt werden door een ander onderzoeksonderwerp. De experimentele psychologie van 
Wundtt was gericht op universele processen die onderzocht, werden middels de zoge-
naamdd single-subject benadering: deze psychologie had als onderwerp de algemene 
menselijkee geest. De klinische psychologie van Charcot richtte zich op de kenmerken 
vann hysterie en hypnose: hier stond de psychologisch gestoorde geest centraal. De 
toegepastee psychologie van Galton en Pearson richtte zich op de verdeling van trek-
achtigee eigenschappen (d.w.z.. eigenschappen van individuen die niet variëren over de 
t i jd )) in de populatie: het ging hierbij dus om kenmerken van de populatie, niet om 
hett individu. Di t historische overzicht maakt duidelijk dat er geen vanzelfsprekend 
onderwerpp is binnen de psychologie, en dat het dus ook niet vanzelfsprekend is dat er 
naarr populatiekenmerken wordt gekeken. 

Inn dit hoofdstuk wordt tevens aangegeven dat niet name de maatschappeli jke bruik-
baarheidd van de toegepaste psychologie ervoor heeft gezorgd dat de derde stroming 
uiteindelijkk dominant is geworden binnen de psychologie. Hoewel de universele ken-
merkenn van de menselijke geest (Wundts onderwerp) en de psychologisch gestoorde 
geestt (Charcots onderwerp) nog steeds legitieme onderwerpen zijn binnen de psy-
chologie,, is vrijwel al het huidig psychologisch onderzoek gebaseerd op technieken die 
binnenn de derde stroming zijn ontwikkeld. In hoofdstuk 1 wordt aangegeven dat het 
gebruikk van deze technieken leidt tot kennis over de verdeling van variabelen binnen 
dee populatie waaruit de steekproef afkomstig is. Terwijl de verdeling in de populatie 
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(ofwel:: de inter'mdïviduele verdeling) van belang is wanneer men geïnteresseerd is in 
trekken,, d.w.z.. kenmerken van individuen die niet veranderen over de tijd. is het de 
verdelingg binnen de persoon (ofwel: de mira-individuele verdeling) welke relevant is 
indienn men geïnteresseerd is in psychologische processen. Om inzicht te krijgen in de 
verdelingg binnen de persoon kan men gebruik maken van tijdreeksanalyse. Er wordt in 
hoofdstukk 1 ook een korte beschrijving gegeven van enkele belangrijke tijdreeksmodel-
lenn en hun toepassing binnen psychologisch onderzoek. Daarnaast wordt aangegeven 
welkee onduidelijkheden nog bestaan met betrekking tot, de verschillende methodes om 
parameterss te schatten, het analyseren van multi-subject tijdreeksen, en de precieze 
relatiee tussen interindividuele en intraindividuele analyse technieken. 

Dee meest bekende klasse van stationaire modellen is het zogenaamde autore-
gressievee moving-average (ARMA ) model. Veel van de meer complexe mult ivariate 
modellenn die in deze dissertatie worden besproken zijn uitbreidingen van dit univari-
atee model. H o o f d s t u k 2 is gericht op het gebruik van de zogenaamde toepl i tzmethode 
omm ARMA modellen te passen op tijdreeksen. Hoewel deze methode als voordeel heeft 
datt het in ieder structural equation modeling (SEM) programma kan worden uitge-
voerd,, is het niet geheel duidelijk wat de aard van de parameterschatt ingen is die 
hiermeee worden verkregen. Uit eerder simulatieonderzoek was al gebleken dat. de pa-
rameterschatt ingenn geen maximum likelihood schattingen zijn. In hoofdstuk 2 wordt 
zowell  algebraïsch als met behulp van simulaties aangetoond dat de parameterschatt in-
genn die met de toepli tzmethode verkregen worden momentenschatt ingen zijn. Hoewel 
dezee in sommige gevallen sterk lijken op de maximum likelihood schattingen, levert 
hett in andere gevallen sterk afwijkende resultaten op. Er wordt aangegeven in welke 
gevallenn de toepli tzmethode beter niet gebruikt kan worden. 

Inn hoo fds tuk 3 wordt een alternatieve toepassing van SEM programmatuur voor 
hett passen van ARMA modellen voorgesteld. Hieruit wordt duidelijk wat het verband 
iss tussen standaard SEM analyses (met een groot aantal subjecten) en tijdreeksa-
nalysee gebaseerd op data van een enkel geval (X—1). Dit alternatieve gebruik van 
SEMM programmatuur is gebaseerd op het feit. dat. een tijdreeks opgevat kan worden 
alss één realisatie van een multivariaat proces. Uitgaande van normaliteit van de data 
iss de likelihoodfunctie gelijk aan de multivariate, normale verdeling, welke met de 
ruwee data optie in SEM programma's geoptimaliseerd kan worden. In deze methode 
iss het ook eenvoudig om lineaire trends en hogere orde polvnomen te combineren 
mett de stationaire ARMA modellen. Tevens worden uitbreidingen naar multi-subject 
modellenn besproken en geïllustreerd aan de hand van empirische data. Hieruit wordt 
duidelijkk hoe men overeenkomsten tussen de onderliggende processen van afzonderlijke 
tijdreeksenn kan onderzoeken en toetsen. 

H o o f d s t u kk 4 vormt een uitstapje naar de meer gebruikelijke longitudinale SEM 
toepassingen,, met veel subjecten en een klein aantal herhaalde metingen. Het model 
datt hier wordt bekeken is een combinatie van het. populaire latente groei model (latent 
growthh curve model, latent trajectory model, level and shape model, random effects 
model)) en het veel oudere simplex model (autorgressive model). In liet latente groei 
modell  kunnen individuen van elkaar verschillen met betrekking tot de parameters die 
hunn groei beschrijven. Wanneer alleen lineaire groeicurven worden beschouwd, kun-
nenn individuen dus van elkaar verschillen met betrekking tot hun intercept en hun 
richtingscoëfficiënt... In latente groei modellen worden niet de individuele parameters 
geschat,, maar de gemiddeldes, variabiliteit en de samenhang van de individuele param-
eters.. In het simplex model wordt de variatie rond een niet veranderend groepsgeluid-
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deldee gemodelleerd door een observatie te regresseren op de voorgaande observatie. 
Dee regressieparameter die zodoende wordt geschat beschrijft de stabiliteit van de in-
dividuelee scores in de groep. 

Inn recent verschenen artikelen worden deze modellen gecombineerd zodat de autore-
gressievee relaties tussen de geobserveerde variabelen zijn gemodelleerd. In hoofdstuk 4 
wordtt uitgelegd dat de recursie in dit model dusdanig is dat het moeilijk is om de rol 
vann verschillende aspecten van het model te bepalen. Om hier verbetering in te bren-
genn wordt een alternatieve formulering afgeleid die ervoor zorgt dat de autoregressive 
relatiess tussen de afwijkingen tot de lineaire trend worden gemodelleerd. Dit heeft als 
voordeell  dat de lineaire trend en de recursie van elkaar gescheiden worden, waardoor 
hett gemakkelijker is om te zien welke rol de trendparameters spelen in het model. 
Tevenss voorkomt men de opstartproblemen die geassocieerd zijn met de recursieve 
formulering.. Het resultaat wordt ook gegeneraliseerd naar het multivariate geval. 

H o o f d s t u kk 5 is gericht op multivariate, multi-subject t i jdreeksdata. Eerst wordt 
eenn rationale gegeven voor het gebruik van ti jdreeksanalyse binnen de psychologie. 
Enkelee zaken die in hoofdstuk 1 zijn aangeroerd, worden hier verder uitgediept. Zo 
wordtt algebraïsch vastgesteld wat de relatie is tussen de interindividuele correlatie 
(welkee de basis vormt voor veel standaard psychologisch onderzoek) en de intra-
individuelee correlatie (waar tijdreeksanalyse op gebaseerd is). Wanneer deze correlaties 
aann elkaar gelijk zijn betekent dit dat de resultaten zonder problemen van het ene 
niveauu naar het andere niveau gegeneraliseerd kunnen worden. De conditite van gelij-
kee inter- en intra-individuele correlaties wordt homologie tussen niveaus genoemd, en 
blijk tt alleen onder heel specifieke omstandigheden te bestaan. Er wordt geconcludeerd 
datt indien homologie afwezig is en men toch uitspraken wil doen over processen op 
intraindividueell  niveau, alternatieve technieken gebruikt moeten worden zoals tijd-
reeksanalyse. . 

Err wordt in hoofdstuk 5 een klasse van multivariate tijdreeksmodellen besproken die 
eenn subklasse vormt van het meer algemene dynamische factor model. Het gebruik van 
dezee modellen wordt geïllustreerd met empirische data. Hieruit wordt ook duidelijk hoe 
overeenkomstenn tussen personen met betrekking tot hun intra-individuele dynamiek 
onderzochtt en getoetst kunnen worden. Wanneer individuen blijken te verschillen met 
betrekkingg tot hun intra-individuele structuur moeten er alternatieven gezocht worden 
omm een zinnige kwantitat ieve vergelijking tussen personen mogelijk te maken. Hier 
wordtt een aantal suggesties voor gedaan. 

Eénn van deze suggesties wordt in hoo fds tuk 6 verder uitgewerkt. Het model 
datt hier wordt ontwikkeld is gebaseerd op het idee dat de score van een persoon 
opp een i tem is opgebouwd uit een trekscore die onafhankelijk is van het moment, 
enn een toestandsscore die varieert over de tijd. Er wordt aangenomen dat de tijde-
lijk ee toestanden soms tot een hogere en soms tot een lagere geobserveerde score lei-
den.. Het ligt dan voor de hand om het intra-individuele gemiddelde op te vatten als 
dee trekscore. De intra-individuele variantie kan dan op de al eerder besproken wij -
zee worden geanalyseerd met tijdreeksmodellen. wat resulteert in een toestandsmodel. 
Dee intra-individuele gemiddeldes kunnen vervolgens gebruikt worden om de struc-
tuurr van tijdsonafhankelijke verschillen tussen individuen te bepalen, wat resulteert 
inn een trekmodel. Het toestandsmodel en het trekmodel worden vervolgens gecombi-
neerdd tot het geïntegreerde trek-toestand (integrated trai t -state. ITS) model. Met dit 
IT SS model kunnen zowel intra-individuele variabiliteit als tijdsonafhankelijke interindi-
viduelee variabil iteit gemodelleerd worden. Het ITS model biedt dus de mogelijkheid 



7.33 Hoofdstukken 119 

omm de invloed van idiografische kenmerken van individuen die aanleiding geven tot 
kwalitatievee verschillen tussen mensen te scheiden van de invloed van kwantitatieve 
verschillenn tussen mensen op dezelfde dimensies. 

Inn hoofdstuk 6 wordt ook op algebraïsche wijze aangetoond wat er gebeurt indien 
menn een standaard factor analyse uitvoert op data die gegeneerd zijn door het ITS 
model.. Hieruit wordt duidelijk dat bepaalde aannames die onderliggend zijn aan het 
factorr model (zoals de aanname dat intra-individuele variabiliteit slechts random error 
is,, of dat het zich in ieder geval zal gedragen als random error wanneer men middelt 
overr individuen), niet vanzelfsprekend zijn. Er wordt aangetoond dat de factorstruc-
tuurr niet een pure weergave is van de trekstructuur, maar dat de structuur van intra-
individuelee toestandsfluctuaties ook van invloed is op de gevonden factorstructuur. 
Hett ITS model wordt vervolgens toegepast op een empirische dataset. 

Tenslottee wordt aangegeven dat het ITS model op verschillende manieren kan 
wordenn uitgebreid. Zo zou het ITS model gecombineerd kunnen worden met niet-
stat ionairee tijdreeksmodellen waarmee men structurele veranderingen (ofwel: trekveran-
deringen)) als gevolg van ontwikkeling zou kunnen modelleren. Een andere uitbreiding 
diee wordt besproken bestaat uit het combineren van gedrags- en stemmingsmetingen 
mett metingen van relevante omgevingskenmerken. Dit zou kunnen resulteren in het 
bepalenn van individu-specifieke 'als..., dan....' relaties die kenmerkend zijn voor intra-
individuelee psychologische processen. Dergelijke uitbreidingen kunnen helpen om meer 
inzichtt te krijgen in psychologische processen op zich. maar ook in de verschillen tussen 
mensenn met betrekking tot psychologische processen. 




