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Klassieke testtheorie

• Onze constructen kunnen we niet direct 
meten: vragenlijst (items) nodig

• Observed score = true score + error
• Somscores: 

– elk item draagt evenveel bij aan het onderliggende construct 
– houdt dus geen rekening met de mate van samenhang 

tussen het item en het onderliggende construct

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.10039.07sc.thinkquest.nl/weegschaal2.jpg&imgrefurl=http://www.10039.07sc.thinkquest.nl/&usg=__KzcdeLqZjXsPThNOpTs9hZD2QjQ=&h=283&w=283&sz=14&hl=nl&start=4&tbnid=WzbqgeaQsP3m2M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dweegschaal%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG


Somscore gaat goed als:

“Lezen van kleine druk” dimensie van de Low Vision Quality Of Life questionnaire
Hoeveel problemen heeft u met het lezen van…

geen matige veel        onmogelijk

Etiketten (bijv op medicatie) 0 1 2 3 4 5
Krantentekst en boeken 0 1 2 3 4 5
Uw post (bijv brieven) 0 1 2 3 4 5

• Scores betrouwbaar en valide zijn (bijv gebaseerd op 
een groot aantal gecorreleerde items)

• Voldoende variabiliteit is en scores min of meer 
normaal verdeeld zijn

• Er geen missende waarden zijn (m.n. items)



• Statistische modellen die de relatie meten tussen de 
score van een persoon op een bepaald construct, en de 
waarschijnlijkheid dat iemand een bepaalde 
antwoordcategorie kiest op elk item van het construct 
(latente of onderliggende variabele).

• Zowel persoons- als item parameters
• Gebruik: vroeger in onderwijs, nu steeds meer in 

gezondheidsmetingen en bij “item banking”

Item-responstheorie

)](exp[1
)](exp[

)(*

ijsi

ijsi
sijP

βθα
βθα

θ
−+

−
=



Voordelen IRT

• Model fit: empirisch bewijs dat de geobserveerde 
responses kunnen worden verklaard door een 
onderliggend construct 

• Modellen gaan goed om met missende waarden - 
imputeren niet nodig

• Vloer/plafond effecten, scheve verdelingen geen 
probleem
– want specificatie van verdeling is vrij 
– aanname van het model correct; interpretaties vrij van bias



theta (increasing disability)
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Item response curve



Aannamen IRT modellen
• Validatie / calibratieproces:

– Unidimensionaliteit
– Lokale onafhankelijkheid

– Monotoniciteit
• Item toetsen

– Item equivalentie: 
• Differentieel item en test functioneren (DIF)

– Betrouwbaarheid en precisie
• Item / test informatie functies



Voorafgaand aan IRT

• Unidimensionaliteit
– Items behoren tot één onderliggend construct

• Lokale onafhankelijkheid
– Items (residuen) ongecorreleerd, ofwel kans op positieve 

respons op een item is niet gerelateerd aan de kans op een 
positieve respons op een ander item van dit construct voor 
respondenten met dezelfde “disability”, gemeten met een 
(dimensie op) vragenlijst

Onderzoeken met factoranalyse



Wat heb je nodig? - Baseline meting
- Voldoende respons
- Mplus is handig (SPSS of andere software)



Monotoniciteit

• We nemen aan dat de item respons                   
curves monotoon stijgen

• Het IRT model moet de data                           
accuraat weergeven

• Onderzoeken van de door het model voorspelde 
uitkomst (verwachte uitkomst) te vergelijken met de 
geobserveerde uitkomst

Item fit toetsen
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Wat heb je nodig? - Baseline meting
- SAS of andere software
- IRT-expert 



DIF

• Onderzoek naar de relatie tussen de item respons en 
een groepsvariabele conditioneel op de 
onderliggende variabele
– Demografische variabelen (geslacht, leeftijds cat.)
– Cultuurverschillen (taal)
– Verandering over tijd (response shift)



Wat heb je nodig? - Baseline meting
- IRTLRDIF van Thissen: vrij op internet 
- Literatuur (bijv. J Teresi et al)



Item / test informatie

• Precisie wordt afgebeeld m.b.v. item of test 
informatie curves
– Disability bereik waarover een bepaald item of test 

(dimensie) informatie geeft
– Inverse van wortel uit de informatie functie is gelijk aan de 

SE van theta (disability)

B. Test information curve VCM1 (n=296)
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Ideeën voor publicaties
• Factoranalyse
• IRT calibratie:

– Item fit + DIF + item / test informatie
– Nieuwe vragenlijst valideren of inkorten
– Oude vragenlijst herevalueren

• Longitudinale analyses



Groepsopdracht

• Bedenk met elke promovendus 
tenminste 1 klinimetrisch / IRT artikel

• Terugkoppeling

• Succes!



Software suggesties

Exploratory factor analyses (rotation) Polychoric correlations (promax)

- Mplus

Item response model Graded response model
- gllamm (Stata)/ MULTILOG

Item-test S–X2-test
- SAS

DIF analyses Likelihood Ratio (G2)
- IRTLRDIF

Precision Item & test information
- MULTILOG

Reliability Index of person separation
- MULTILOG



• Embretson S, Reise S. Item response 
theory for psychologists. Mahwah NJ: 
Earlbaum, 2000.

• Themanummers over IRT
– Quality of Life Research 2007; 16 suppl.
– Medical Care 2007; 45, suppl.

Literatuur suggesties
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