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Wat zijn multilevel data?

Data zijn niet onafhankelijk

Data zijn gegroepeerd binnen niveaus’ of levels, bv 2 levels:

Leerlingen  Klassen

Werknemers Bedrijven

Meetmomenten Personen
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Voorbeelden 3 levels:

Leerlingen  Klassen  Scholen

Werknemers Bedrijven Sectoren

Meetmomenten DagenPersonen



Hierarchische structuur

Leerlingen  L1    L2   L3   L1  L2     L1    L2   L3    L1   L2    L3   L4

School          K1 K2 K3              K4

Leerlingen binnen klassen

Klas

Leerling

Leerlingen binnen een klas lijken meer op elkaar dan een random 
steekproef van leerlingen  cluster effect



Schematische weergave
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Patiënten

Artsen



Voorbeeld: Conceptueel model

Werkdruk Stress

Bedrijven

Hypothese: Werkdruk veroorzaakt na verloop van tijd Stress
Maar:
(1) Hoogte van de Stress en/of Werkdruk verschillen mogelijk per bedrijf
(2) Relatie tussen Werkdruk en Stress verschilt mogelijk per bedrijf
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Groepsvariabele: 
eenheden niveau 2

predictor
Afhankelijke
variabele

Gemeten bij werknemers: 
eenheden niveau 1



Voorbeeld: verband werkdruk en stress bij 4 bedrijven
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Fixed en Random effecten

 Fixed effecten: effecten die niet variëren 
over de groepen

 Random effecten: effecten die wel
variëren over de groepen

 Twee type effecten:
 Intercepten, slopes
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Slope = richtingscoëfficiënt van een lijn

= regressie-coëfficiënt

Intercept = snijpunt lijn met y-as

= gemiddelde van de AV als alle  
predictoren zijn gecentreerd



Random versus Fixed intercept en slope
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a. Random intercept, fixed slope

b. Fixed intercept en random slope

c. Random intercept en random slope



Regressie versus Multilevel Analyse

 Regressie Analyse

 Multilevel Analyse
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Geen random effecten verondersteld

Eventueel aanwezige groepen liggen vast 
(“fixed”), zijn niet vervangbaar door andere 
in de populatie

Alleen niveau 1 bevat random elementen

Wel random effecten verondersteld

Groepen vormen een random steekproef 
uit populatie met groepen

Meerdere niveaus bevatten random 
elementen



Soorten Multilevel Data

 Hiërarchische 
structuur 

 Herhaalde metingen
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Een afhankelijke variabele meten bij
respondenten binnen groepen

Dezelfde variabelen herhaaldelijk meten in 
de tijd bij respondenten



Multilevelmodel

Standaard regressiemodel:

Yi = b0 + b1Xi + ei,

i = index van b.v. kinderen

Basis multilevelmodel:

Yij = b0j + b1jXij + eij, 

j = index van b.v. klassen
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Intercept-Only model (IO-model)

Het intercept (en verder niets) verschilt per klas:

Niveau 1: WIS = b0j + eij.

i = index van kinderen

j = index van klassen

Niveau 2:  b0j = γ00 + u0j.

 WIS = γ00 + u0j +  eij.
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Intraclass correlatie

Intraclass correlatie (ICC) geeft aan de verhouding van 
de variantie binnen de klassen ten opzichte van de 
totale variantie van het criterium.

variantie tussen groepenICC = _________________________________________________

variantie tussen groepen + variantie binnen groepen

14

u0jICC = ____________

u0j + eij



Syntax IO-model

MIXED WIS 

/PRINT= SOLUTION TESTCOV

/METHOD= ML 

/FIXED= INTERCEPT

/RANDOM= INTERCEPT | SUBJECT(KLAS).
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Afhankelijke variabele

Gewenste output

Optimaliseringsmethode

Fixed effecten in het model

Random effecten in 
het model

Variabele die random 
effecten veroorzaakt



Output IO-model
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Varianties

Conclusie: Het gemiddelde wiskundecijfer is 5.8, maar dit gemiddelde 
verschilt (bijna significant) per klas



Output IO-model
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Varianties

Intraclass correlatie:    0.47 / (0.47+ 2.32) = .168   17%



Past het model bij de data (Fit)

Maat voor passendheid of fit:

-2 x Loglikelihood (-2LL) 

Geen absoluut criterium, maar bij geneste modellen 
wel een relatief criterium.

Wordt ook wel met term “Deviance” aangeduid
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Centreren van variabelen

Twee mogelijkheden:

Centreren tov de totale dataset (totaal van variabele is 
nul)

Centreren binnen de groepen (binnen iedere groep 
heeft variabele gemiddelde nul)

Bij groepscentreren is het mogelijk en soms nuttig om de 
groepsgemiddelden als extra variabele mee te nemen in het 
model.
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Model met 1 predictor

IQ voorspelt Wiskundescores : random intercept, fixed slope

WIS = b0j +  b1 IQ + eij

fixed

fixed random

b0j = γ00 + u0j
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Model met 1 predictor

IQ voorspelt Wiskundescores : random intercept, random slope

WIS = b0j +  b1j IQ + eij

γ10 fixed

u1j     random 

fixed random

b0j = γ00 + u0j

b1j = γ10 + u1j
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Resultaten MLA
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Totaal 5 effecten: 2 fixed en 3 random



Opdracht 1

Opdracht 1 (ca. 30 minuten)

Eenvoudige multilevel modellen met een continue 
uitkomstmaat
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Model met interactie

IQ voorspelt Wiskundescores : random intercept, random slope

WIS = b0j +  b1j IQ + eij

γ10 fixed

u1j     random 

fixed random

b0j = γ00 + u0j

b1j = γ10 + u1j
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Hier kunnen predictoren (moderatoren)
worden toegevoegd



Model met interactie

IQ voorspelt Wiskundescores met extra predictoren : random 
intercept, random slope

WIS = b0j +  b1j IQ + eij

b0j = γ00 + u0j  + γ01ERV        

b1j = γ10 + u1j + γ11 Aantal 
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WIS = (γ00 + u0j + γ01 ERV) + 

(γ10 + u1j + γ11 Aantal)*IQ + eij

Interactieterm: γ11 Aantal*IQ 



Syntax voor interactie

MIXED WIS  WITH IQ Aantalc ERVc
/PRINT=SOLUTION TESTCOV
/METHOD= REML
/FIXED= INTERCEPT IQ ERVc Aantalc IQ*Aantalc
/RANDOM= INTERCEPT IQ  | SUBJECT(Klas).
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Achter “FIXED=“ staat een gewoon regressie-model



Opdracht 2

Opdracht 2 (ca. 20 minuten)

Multilevel modellen met een interactie-effect
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Herhaalde metingen

Veel voorkomende toepassing van MLA

Meerdere metingen bij een enkel persoon 

De metingen of tijdstippen vormen het eerste niveau

Personen vormen het tweede niveau

Samenhang tussen metingen ontstaat vanwege: 

1. variatie binnen personen < variatie tussen personen

2. metingen (kort op elkaar in de tijd) hangen vaak samen
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Dagboekmethode

Dagboekmethode of variaties daarop: mensen vullen een aantal keer 
per dag een aantal gegevens in. Vaak meerdere dagen achter elkaar.

B.v. stressniveau en de zin in een sigaret

Hypothese: stress leidt tot zin in een sigaret
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Syntax

MIXED ZIN WITH STRESSc METING

/PRINT=SOLUTION TESTCOV

/FIXED=INTERCEPT STRESSc

/RANDOM=INTERCEPT  STRESSc | SUBJECT(RESPONDENT) 

/REPEATED=METING  | SUBJECT(RESPONDENT) COVTYPE(AR1).
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Alleen laatste regel is nieuw t.o.v. van de eerdere analyses.

Variabele die de herhaalde meting aangeeft. Structuur van de errorterm:
autoregressie



Herhaalde metingen
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Output fixed effects zijn gelijk aan eerdere analyses.

Output van de random effects:

Vrij hoge correlatie tussen de opeenvolgende metingen



Opdracht 3

Opdracht 3 (ca. 30 minuten)

Multilevel analyse van herhaalde metingen
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MLA met een dichotome uitkomst

MLA kan ook als uitkomstmaat dichotoom is.

Zo’n uitkomstmaat komt regelmatig voor:

Bepaald gedrag wordt wel of niet vertoond (b.v. roken).

Iemand wordt wel of niet aangenomen of ontslagen.

Wat is er anders ten opzichte van eerdere analyses?
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Dichotome uitkomst

Bij dichotome uitkomst wordt meestal logistische regressie i.p.v. 
lineaire regressie toegepast

De interpretatie van de regressie-coëfficiënten is lastiger bij 
logistische regressie

SPSS gebruikt wel een andere procedure, namelijk GENLINMIXED 
i.p.v. MIXED

Maar voor het principe van de Multilevel aanpak verandert er verder 
niet zo veel
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Logistische regressie

p = kans op bepaalde uitkomst
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p = odds / (1 + odds)



Logistische regressie
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eb = odds-ratio

Interpretatie van de coëfficiënten 

B.v. Als eb = 2 dan neemt de kansverhouding (odds) een factor 2 toe,

als je variabele x met 1 verhoogt



Syntax MLA met Dichotome uitkomst

GENLINMIXED

/DATA_STRUCTURE SUBJECTS= RESPONDENT 

REPEATED_MEASURES= METING COVARIANCE_TYPE= AR1 

/FIELDS TARGET= ROKEN 

/TARGET_OPTIONS DISTRIBUTION= BINOMIAL  LINK= LOGIT 

/FIXED  EFFECTS= STRESSc USE_INTERCEPT= TRUE 

/RANDOM EFFECTS= STRESSc USE_INTERCEPT= TRUE 

SUBJECTS= RESPONDENT   COVARIANCE_TYPE=

VARIANCE_COMPONENTS

/BUILD_OPTIONS TARGET_CATEGORY_ORDER= DESCENDING.

37



Output MLA met Dichotome uitkomst
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Interpretatie makkelijker in termen van odds (ipv log-odds):

e0.913 = exp(0.913) = 2.49

Als stress een eenheid toeneemt, dan neemt de kansverhouding

(odds van roken ten opzichte van niet roken) met circa 2.5 toe.



Output MLA met Dichotome uitkomst
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Interpretatie makkelijker in termen van odds (ipv log-odds):

e0.913 = exp(0.913) = 2.49

Als stress een eenheid toeneemt, dan neemt de kansverhouding

(odds van roken ten opzichte van niet roken) met circa 2.5 toe.



Output MLA met Dichotome uitkomst
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De autocorrelatie tussen de meetmomenten is hier dus gering (-.050) en niet 
significant. 



Output MLA met Dichotome uitkomst
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Het model kan de niet-rokers beter voorspellen omdat er daar meer van zijn.



Opdracht 4

Opdracht 4 (ca. 30 minuten)

Multilevel analyse met een dichotome uitkomst
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MLA met meerdere levels
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Data kunnen zijn genest in meer dan drie niveau’s

Voorbeelden 3 levels:

Leerlingen Klassen  Scholen

Werknemers Bedrijven Sectoren

Meetmomenten DagenPersonen

Voeg in SPSS-Syntax eventueel een extra random statement toe.



MLA met meerdere levels
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Voorbeeld data: Stoppen_met_Roken

Model:  Stress + Pos. Expectations  intentie tot stoppen

ESM methode: 10 metingen per dag per subject gedurende 7 dagen

2 levels: metingen genest binnen dagen genest binnen subjecten

Indien geen missing: 7 x 10 = 70 metingen per subject



MLA met meerdere levels
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Model:     Yidj = b0dj + b1djXidj + eidj, 

Subject i (i=1,…,N);

dag d (d=1,…, 7); 

meetmoment j (j=1,...,10)

Mogelijke aanname: b (intercept of slope) hangt af de dag van meting 
of van het subject of van het subject op een bepaalde dag. 

Meetmomenten (residuen) zijn mogelijk onderling afhankelijk
repeated measures met AR1 structuur



SPSS Syntax bij MLA met 3 levels
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MIXED intentie WITH Stressc POEsc

/PRINT=  SOLUTION TESTCOV

/METHOD=REML 

/FIXED=Stressc POEsc | SSTYPE(3)

/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(subjnr) COVTYPE(VC)

/RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(subjnr*dagnr) COVTYPE(VC)

/REPEATED=beepnr | SUBJECT(subjnr*dagnr) COVTYPE(AR1).

Model met random intercept mbt tot subjecten en mbt tot dagen (binnen subjecten)



SPSS output bij MLA met 3 levels
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Vergelijk met random intercept binnen alleen subjects:

/REPEATED=beepnr | SUBJECT(subjnr*dagnr) COVTYPE(AR1)



SPSS output bij MLA met 3 levels
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Model met random intercept en slopes voor Stressc:
/RANDOM=INTERCEPT Stressc | SUBJECT(subjnr) COVTYPE(VC)
/RANDOM=INTERCEPT Stressc | SUBJECT(subjnr*dagnr) COVTYPE(UN)



Opdracht 5

Opdracht 5 (ca. 30 minuten)

Multilevel analyse met drie levels
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