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Samenvatting
Vandaag de dag stellen smartphones en tablets onderzoekers in staat om door middel van
zogenaamde ecological momentary assesment tijdsintensieve data te verzamelen. Bij een
ecological momentary assesment worden mensen gevraagd om meerdere keren per dag hun
ervaringen, zoals bijvoorbeeld emoties, gedurende een aantal weken, vast te leggen. Dit le-
vert intensieve longitudinale data op. De beschikbaarheid van dergelijke data heeft binnen de
sociale en medische wetenschappen en de onderwijswetenschappen een verschuiving teweeg-
gebracht in de richting van het bestuderen van de processen die zich in een individu afspelen.
Binnen de sociale wetenschappen heeft de transitie van longitudinale data met slechts enkele
tijdspunten per individu naar intensieve longitudinale data een verandering teweeggebracht
in hoe longitudinale modellen worden gebruikt. De focus van de analyse is hierbij verlegd
van het beschrijven van groei en afname naar het beschrijven van de dynamiek van variabe-
len die door de tijd heen fluctueren. Dit stelt onderzoekers in staat om nieuwe hypothesen
te ontwikkelen en te toetsen om zo fenomenen zoals depressie, angst en blijdschap beter te
begrijpen.

Sociale wetenschappers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de dynamiek van de inter-
actie tussen de emoties (bijv. een blij gemoed), de klinische symptomen (bijv. zwaarmoe-
digheid) en de trans-diagnostische factoren (bijv. rumineren) van een individu door te tijd
heen. Deze dynamiek reflecteert, bijvoorbeeld, de neiging tot het voortduren van emoties,
of de verhoging van het niveau van intensiteit van emoties. De laatste jaren heeft de sociale
wetenschap veel vooruitgang geboekt door het bestuderen van deze dynamische processen,
in het bijzonder betreffende de ontwikkeling van emoties en psychopathologie door de tijd
heen.

Vaak willen onderzoekers op een data-gedreven manier subgroepen bestaande uit indivi-
duen die structureel andere kenmerken laten zien in kaart brengen. Deze subgroepen zijn a
priori niet bekend en worden daarom in kaart gebracht door middel van exploratieve cluste-
ring. Bij clustering draait het erom om een heterogene groep onder te verdelen in homogene
subgroepen (Lubke & Muthén, 2005). Het doel van clustering is dus om de verschillende
subgroepen, of clusters, binnen de dataset te identificeren, en om de verschillende indivi-
duen onder te brengen binnen deze clusters. Op deze manier houdt clustering rekening met
interindividuele verschillen waarvan de oorzaken onduidelijk of niet geobserveerd zijn.

Het doel van dit proefschrift is om nieuwe dynamische clusteringsprocedures te ontwik-
kelen. De procedures moeten rekening houden met kwalitatieve interindividuele verschillen
in intra-individuele dynamiek. We doen dit door het ontwikkelen van clusteringsprocedu-
res die clusters van individuen met kwalitatief verschillende dynamische processen in hun
longitudinale data zichtbaar kunnen maken. Zodoende kunnen subgroepen worden geïdenti-
ficeerd, waarvan de individuen die tot dezelfde subgroep behoren vergelijkbare dynamiek la-
ten zien. Dynamische clustering stelt ons daarom in staat om de informatie van verschillende
individuen te combineren, waarbij men rekening houdt met de kwalitatieve heterogeniteit
tussen individuen in de onderliggende dynamiek.

Door het identificeren van dergelijke dynamische clusters zijn onderzoekers bijvoorbeeld
in staat om resultaten naar de populatie te generaliseren ondanks dat individuen kwalitatief
verschillende dynamische processen laten zien (Voelkle e.a., 2014). Het samenvoegen van de
gegevens van verschillend individuen, terwijl men rekening houdt met de essentiële verschil-
len tussen deze individuen, heeft een aantal voordelen. Een aantal van de voordelen is dat
overfitting wordt voorkomen (Bulteel e.a., 2018), het onderscheidend vermogen van het mo-
del toeneemt (Mansueto e.a., 2020), en dat individuen die structureel van elkaar verschillen,
toch worden beschreven met hetzelfde statistische model (zie bijv. Hamaker e.a., 2016).

Om de dynamische interactie tussen variabelen in intensieve longitudinale data te be-
schrijven maken onze dynamische clusteringsprocedures gebruik van vector-autoregressieve
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(VAR) modellen (Lütkepohl, 2005). De coëfficiënten van een VAR model van een individu
kunnen de dynamiek van emoties beschrijven. Onze dynamische clusteringsprocedures zul-
len het VAR model uitbreiden, zodat het kan omgaan met clusters van individuen.

De tot dusver bekende statische methoden die zijn voorgesteld voor dynamische clus-
tering, nemen aan dat de onderliggende genererende processen voor individuen van een
bepaald cluster gelijk zijn. Om deze zeer restrictieve aanname te vermijden stellen wij in
hoofdstuk 2 een clusteringsprocedure voor die gebaseerd is op een mixture model (McLach-
lan & Peel, 2004). Onze dynamische clusteringsprocedure bestaat uit twee stappen. In stap 1
wordt de dynamiek van elk individu gevangen in een apart VAR model, vervolgens worden in
stap 2 de VAR coëfficiënten van elk individu geclusterd door middel van een mixture model.
Door gebruik te maken van een mixture model voor het clusteren van de VAR coëfficiënten
stelt deze dynamische clustering ons in staat om rekening te houden met de continue hete-
rogeniteit in de VAR coëfficiënten binnen de clusters. In een simulatiestudie vergelijken wij
de prestaties onze dynamische clusteringsprocedure met de prestaties van een dynamische
clusteringsprocedure die geen rekening houdt met de heterogeniteit in de VAR coëfficiënten
binnen de clusters (zoals voorgesteld door Bulteel e.a., 2016). We laten zien dat wanneer er
variatie is in de VAR coëfficiënten binnen clusters, onze dynamische clusteringsprocedure
betere prestaties levert dan de clusteringsprocedure die geen rekening houdt met de hete-
rogeniteit binnen de clusters. Beide procedures worden geïllustreerd door middel van een
ecological momentary assessment studie die de emotionele dynamiek van 366 individuen
onderzoekt. We beschrijven de resulterende clusters in termen van hun emotionele dynamiek
en hun scores op maatstaven van depressie en angst.

Om dynamische clusters op een accurate wijze te beschrijven kan het nuttig zijn om
de twee stappen — d.w.z. het beschrijven van de individuele dynamiek en het clusteren —
niet onafhankelijk uit te voeren, maar deze in plaats daarvan te combineren in een enkele
schattingsstap. In hoofdstuk 3 presenteren wij een dynamische clusteringsprocedure, waar-
bij schatting op een dergelijke adaptieve manier plaatsvindt. Omdat de beschrijving van de
intra-individuele dynamiek zich aanpast tijdens de schatting van de clusters, wordt voortij-
dige compressie van de longitudinale data voorkomen. Deze adaptieve schattingsprocedure
maakt een clusterspecifieke beschrijving van de intra-individuele dynamiek mogelijk, waarbij
de verschillende clusters kunnen worden beschreven door kwalitatief verschillende longitu-
dinale modellen, bijvoorbeeld VAR modellen met verschillende aantallen lags. Wij stellen
een adaptief algoritme voor om een nieuwe dynamische clusteringsprocedure te schatten. Dit
algoritme is beschikbaar gesteld aan empirische onderzoekers door middel van een R func-
tie. De prestaties van de voorgestelde schattingstechniek zijn beoordeeld doormiddel van
een simulatiestudie. De dynamische clusteringsprocedure is geïllustreerd door deze toe te
passen op ecological momentary assessment data waarbij de emoties van 410 individuen een
maand zijn gemeten. We beschrijven de gemiddelde emotionele dynamiek van de resulte-
rende clusters en de gemiddelde scores van elk cluster op externe maatstaven van depressie
en angst.

De dynamische clusteringsprocedure die is beschreven in hoofdstuk 3, houdt geen re-
kening met mogelijke heterogeniteit in VAR coëfficiënten binnen de clusters. Om deze be-
perking op te heffen introduceren wij in hoofdstuk 4 een dynamische clusteringsprocedure
die de procedure uit Chapter 3 uitbreidt door ook variatie in de VAR coëfficiënten binnen de
clusters te schatten. Zodoende is deze dynamische clusteringsprocedure in staat om zowel
de kwalitatieve interindividuele heterogeniteit tussen de clusters, als de kwantitatieve (dat
wil zeggen, continue) interindividuele heterogeniteit binnen de clusters, in kaart te brengen.
Een aantal belangrijke zaken aangaande de modelspecificatie en de schatting van het model
komen ter sprake. De voorgestelde dynamische clusteringsprocedure is ter illustratie toege-
past op ecological momentary assesment data, verkregen uit een zeer heterogene steekproef,
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bestaande uit jongvolwassenen en ouderen. We beschrijven de gemiddelde emotionele dyna-
miek in de geïdentificeerde clusters en tonen aan dat deze clusters grotendeels overeenkomen
met de reeds bekende emotionele dynamieken die worden beschreven voor jongvolwassenen
en ouderen. De gevonden afwijkingen van dit algemeen bekende patroon zijn interessant
vanuit inhoudelijk oogpunt.

Het is voor empirische onderzoekers vaak lastig om verschillende statistische modellen
te vergelijken. Dit is wel nodig om een goede keus te kunnen maken uit de veelheid aan be-
schikbare modellen. Er bestaat namelijk een grote verscheidenheid aan statistische modellen,
afkomstig uit verschillende disciplines en gemaakt voor zeer ongelijksoortige datastructuren.
In hoofstuk 5 specificeren wij een modelraamwerk, waarbinnen wij de overeenkomsten be-
nadrukken tussen de verschillende longitudinale modellen die kunnen worden gebruikt om op
enige wijze rekening te houden met interindividuele verschillen. Dit overkoepelende raam-
werk omspant zowel de dynamische clusteringsprocdures die zijn besproken in hoofstuk 3
en hoofstuk 4, als een aantal van de meest prominente longitudinale modellen die worden ge-
bruikt in de sociale en medische wetenschappen en de onderwijswetenschappen. Zodoende
blijkt dat de dynamische clusteringprocedures uit hoofdstuk 3 en hoofstuk 4 via het gespecifi-
ceerde modelraamwerk verbonden zijn met andere longitudinale modellen. Wij bespreken de
verschillende aspecten van ons modelraamwerk, door een verscheidenheid aan longitudinale
modellen als voorbeelden te gebruiken. Bijvoorbeeld, wij brengen verschillende aspecten in
kaart van de longitudinale data, waarin ons modelraamwerk in staat is interindividuele ver-
schillen te onderscheiden, zoals de dynamiek, groei, afname, en cyclische trends. De over-
eenkomsten en verschillen tussen de verscheidene modellen worden besproken en wij tonen
aan dat er een zeer diverse set modellen kan worden uitgedrukt binnen ons modelraamwerk.
We doen tenslotte enkele aanbevelingen aan empirische onderzoekers betreffende modelse-
lectie en modelspecificatie.

In hoofstuk 6 vergelijken wij de verschillende dynamische clusteringsprocedures die in
deze dissertatie ter sprake zijn gekomen. We evalueren de verschillende schattingsprocedures
voor elk van de dynamische clusteringspocedures die wij hebben voorgesteld. Ook bespreken
wij hoe het toepassen van dynamische clustering kan leiden tot verbeteringen binnen het
psychologisch onderzoek. Tenslotte bespreken wij de mogelijkheden voor verder onderzoek.
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