
In 2007 is het longitudinale liss-panel 
gestart (N ~ 8.000), gebaseerd op een 

representatieve streekproef uit de 
Nederlandse bevolking. Ze omvat 

jaarlijkse Core-studies, variërend van 
studies naar gezondheid tot studies 

naar politieke voorkeuren. Daarnaast 
zijn ruim tweehonderd andere cross-

sectionele en longitudinale studies 
bij dit panel uitgevoerd. Alle data zijn 

kosteloos te gebruiken. Peter van der 
Velden en collega’s schetsen de rijkdom 
aan onderzoeksmogelijkheden aan de 

hand van vijf empirische studies.
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INLEIDING 
Het Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (liss)-
panel bestaat uit een grote random steekproef uit de 
Nederlandse bevolking (N ~ 8.000). Ze bevat free-access 
longitudinale data bestaande uit jaarlijkse metingen vanaf 
2007 over bijvoorbeeld gezondheid, persoonlijkheid, werk, 
gezin, sociale contacten, arbeid, normen en waarden. Naast 
deze jaarlijkse metingen zijn er inmiddels ruim tweehon-
derd separate cross-sectionele en longitudinale metingen bij 
de gehele steekproef, of delen ervan, uitgevoerd. Deze laatste 
studies gaan bijvoorbeeld over cyber-crime, alcoholgebruik, 
coping, gezondheidspreventie en de rol van online health 
informatie voor mensen met gezondheidsangst. Verder zijn 
alle data over alle onderzoeken en alle jaren eenvoudig met 
elkaar en aan mogelijk eigen (toekomstig) onderzoek met dit 
longitudinale panel te koppelen.

 Naast de inhoudelijke rijkdom en diversiteit, omvang, 
representativiteit, hoge respons en het prospectieve karakter, 
voorziet het free-access karakter van dit panel ook in de 
toegenomen behoefte aan transparantie en reproduceerbaar-
heid van wetenschappelijke studies (vgl. Peters, Abraham & 
Crutzen, 2012; Silberzahn & Uhlmann, 2015; Open Science 
Collaboration, 2015). Dat is een forse stap richting full 
disclosure, waarbij naast de data ook de vragenlijsten en ander 
materiaal beschikbaar zijn. Daarbij laten we de praktische 

voordelen voor onderzoekers met betrekking tot het normale 
veldwerk en datamanagement gemakshalve nu even buiten 
beschouwing. 

 Doel van deze bijdrage is inzicht te verschaffen in de 
unieke mogelijkheden van het liss-panel voor psychologen 
en andere sociale wetenschappers. Daartoe worden onder 
meer vijf geheel verschillende wetenschappelijke studies 
beschreven, inclusief achtergrond en uitkomsten, die zijn 
gebaseerd op de (longitudinale) onderzoeksgegevens van dit 
panel. Gestart wordt met een beknopte schets van de 
achtergronden van dit panel en studies die daarmee zijn en 
worden verricht. 

Achtergronden
Het liss-panel is opgebouwd, wordt beheerd en verder 
ontwikkeld door CentERdata (Tilburg; Scherpenzeel & Das, 
2011). Alvorens verder in te gaan op de mogelijkheden van 
het liss-panel voor psychologen en andere sociale weten-
schappers, eerst een korte achtergrondschets van het 
liss-panel.

 Het liss-panel is het centrale onderdeel van het mess-pro-
ject (Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and 
Experimentation in the Social Sciences). Dit project werd in 2006 
door de Nederlandse overheid, als één van de vijf grootschali-
ge infrastructuren voor wetenschappelijk onderzoek, van fi-
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nanciering voorzien. mess is een faciliteit voor geavanceerde 
online dataverzameling, nieuwe meetinstrumenten en de in-
zet van innovatieve technologie. Het liss-panel waar het in 
dit artikel om gaat, is het centrale element van deze faciliteit. 
Het is een internetpanel bestaande uit (ongeveer) vijfduizend 
huishoudens en circa achtduizend individuen.

Werving deelnemers Sinds het begin van deze eeuw 
is het gebruik van internet als interviewmodus in surveys 
steeds populairder geworden vanwege de snelheid van 
dataverzameling tegen relatief lage kosten (Couper, 2008). 
Maar: deze surveys zijn vaak gebaseerd op ondeugdelijke 
steekproefkaders. Iedereen die wenst deel te nemen aan het 
onderzoek kan zichzelf aanmelden – waardoor de kans op 
vertekeningen toeneemt. Bovendien is het beschikken over 
een computer met internet vaak een vereiste om überhaupt 
te kunnen deelnemen.

 Voor de werving van leden van het liss-panel is door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) een random 
steekproef getrokken uit het populatieregister. Personen die 
niet in de originele steekproef zaten, kunnen dus niet 
meedoen; er is dus geen zelfselectie mogelijk. Personen in de 
steekproef zijn via traditionele methoden benaderd: 
telefonisch of face-to-face. Aan het einde van een kort 
wervingsinterview is gevraagd of men bereid is om deel te 
nemen aan het panel. Bij de opbouw van het liss-panel was 
de respons op het wervingsinterview 75%; van de responden-
ten was 84% bereid deel te nemen aan het panel (cumulatief 
63%). Uiteindelijk neemt, na afronding van de wervingsfase 
in 2008, 48% van de oorspronkelijke totale bruto steekproef 
deel aan het panel (Scherpenzeel & Das, 2011). Mensen 
zonder computer of internet krijgen apparatuur in bruikleen 
en een breedbandverbinding om mee te kunnen doen aan de 
maandelijkse vragenlijsten.

 Voor deelname aan deze vragenlijsten ontvangen de 
panelleden een vergoeding. Dit stimuleert de response (vgl. 
Göritz, 2006; Millar & Dillman, 2011), heeft een positief effect 
op de representativiteit en datakwaliteit (Mack et al., 1998) 

en verlaagt de uitval (Scherpenzeel & Toepoel, 2012; Singer & 
Kulka, 2002). Scherpenzeel & Bethlehem (2011) hebben de 
representativiteit uitvoerig bestudeerd en vergeleken met 
populatiecijfers van het cbs, een omvangrijke Computer 
Assisted Personal Interview (capi)-studie (Nationaal 
Kiezersonderzoek 2006), een online survey (21minuten.nl) 
en met negentien andere online panels. Het liss-panel kwam 
dicht in de buurt bij de traditionele (capi-)survey en was veel 
beter dan de andere genoemde surveys en online panels.  Na 
de werving in 2007/2008 zijn er nog verschillende (gestrati-
ficeerde) verversingssteekproeven aan het liss-panel 
toegevoegd (op basis van kans-steekproeven die door het cbs 
uit het populatieregister zijn getrokken). Hierdoor zijn de 
vertekeningen deels ‘gerepareerd’. Op verzoek van onderzoe-
kers kunnen ‘gewichten’ worden berekend omdat bij weging 
de doelvariabele van belang is.

Open en free-access Het meest krachtige element van de 
infrastructuur is de openheid. Alle verzamelde data, ook de 
gebruikte vragenlijsten en steekproefgegevens, zijn beschik-
baar via een geavanceerd data-archief (www.lissdata.nl/da-
taarchive). Toegang tot het archief is gratis voor wetenschap-
pelijk, beleidsmatig en maatschappelijk relevant – dat wil 
zeggen: niet-commercieel – onderzoek en wordt verleend na 
ondertekening van een gebruikersverklaring. Voor verdere 
details zie: www.lissdata.nl/lissdata/access-data. 

 Het is mogelijk om (tegen betaling) bij het liss-panel 
nieuwe data te verzamelen en deze te koppelen aan beschik-
bare data in het archief. Tevens behoort koppeling aan 
nationale administratieve bestanden, beschikbaar via het 
cbs, tot de mogelijkheden.

Core-studies LISS-panel In samenwerking met (inter-
nationale) experts op verschillende terreinen binnen de 
mens- en maatschappijwetenschappen is in 2007 een kern-
vragenlijst opgesteld, bestaande uit verschillende modulen 
(Core-studies genoemd). Deze kernvragenlijst wordt jaarlijks 
herhaald. De eerste meting is uitgevoerd tussen november 
2007 en juni 2008. 

 In tabel 1 is een beknopt overzicht opgenomen van de 
jaarlijks afgenomen modulen van de kernvragenlijst en 
belangrijkste onderwerpen ervan (in 2014 en 2015 heeft voor 
een aantal surveys een verschuiving van maand plaatsgevon-
den: zie documentatie op www.lissdata.nl/dataarchive). 
Jaarlijks is er sprake van ongeveer 10% uitval van deelnemen-
de panelleden. De respons per studie is telkens vrij hoog, 
circa 70-80%.

liss is een internetpanel 
 bestaande uit vijfduizend 
 huishoudens en achtduizend 
individuen
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  TABEL 1. CORE-STUDIES LISS-PANEL (OVERZICHT TOT 2016)

CORE-STUDIES TOPICS (SELECTIE) AFNAME  (REMINDER) JAREN

Religie en etniciteit Religieuze achtergrond/ opvoeding; 
religiositeit /kerkelijkheid

Januari (februari) 2008 tm. 2015

Sociale integratie en  
vrijetijdsbesteding

Eenzaamheid; sociale contacten; 
vrijetijdsbestedingen; mediagebruik; 
computer en internetgebruik; tevre-
denheid relaties

Februari (maart) 2008 tm. 2015

Familie en huishouden Relaties met ouders; steun ouders; 
kwaliteit relaties; ervaren belasting 
huishouden en opvoeding

Maart (april) 2008 tm. 2015

Werk en scholing Kenmerken huidige baan; werkaspira-
ties; tevredenheid; zoeken naar werk; 
opleiding; opleiding en training in het 
afgelopen jaar

April (mei) 2008 tm. 2015

Persoonlijkheid Big five (emotionele stabiliteit; extra-
versie, openheid, zorgvuldigheid, mee-
gaandheid); zelfwaardering; positief 
en negatief affect; tevredenheid leven; 
sociaal wenselijk gedrag

Mei (juni) 2008 tm. 2015

Economische situatie: 
 Bezittingen

Inkomen; bezittingen; leningen; inves-
teringen

Juni (juli) 2008, 2010, 
2012, 2014

Economische situatie: 
Inkomen

Subjectieve standaard van leven; 
tevredenheid; inkomen; schulden; 
financieel welbevinden en verwachtin-
gen; materiele deprivatie

Juni (juli) 2008 tm. 2015

Economische situatie: 
Wonen

Tevredenheid; karakteristieken 
woning; uitgaven woning; tweede 
woning

Juni (juli) 2008 tm., 
2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 
2014, 2015

Gezondheid Subjectieve gezondheid; gezond-
heidsklachten; psychische klachten; 
 middelengebruik; gebruik zorg; 
 chronische klachten; gewicht

November (december) 2007 tm. 2013, 
2015

Politiek en waarden Tevredenheid en vertrouwen in 
instituties bv. in rechtspraak, media, 
democratie, politiek, zorg; kiesgedrag 
en politiek voorkeuren; houding ten 
opzichte van vreemden/ buitenlanders, 
gender-attitudes

December (januari) 2007 tm. 2013, 
2015



VOORBEELDEN STUDIES
Voor een compleet overzicht van de beschikbare variabelen 
en metadata, inclusief die van de circa tweehonderd andere 
studies (Assembled-studies genoemd), verwijzen wij naar 
het eerdergenoemde data-archief. Demografische gegevens 
worden continu bijgewerkt en vormen dus onderdeel van 
historische datareeksen. Om verder inzicht te geven in de 
wetenschappelijke mogelijkheden van het liss-panel, volgen 
nu vijf concrete voorbeelden.

1. Posttraumatische stresssymptomen: predicto-
ren en gevolgen Veel cross-sectioneel en longitudinaal 
onderzoek op het gebied van posttraumatische stress-symp-
tomen (ptss) is, om begrijpelijke redenen, uitgevoerd na de 
potentieel traumatische gebeurtenis. Onderzoek naar de 
invloed van mogelijke risicofactoren van vóór deze gebeurte-
nis is daarom veelal gebaseerd op retrospectieve informatie 
die mogelijk gekleurd is door ptss ten tijde van het onder-
zoek (vgl. DiGangi et al., 2013). Idealiter zou onderzoek naar 
bijvoorbeeld de invloed van persoonlijkheidsfactoren op 
posttraumatische stresssymptomen en functioneren, dus 
prospectief van aard moeten zijn.

 In 2012 zijn bij het gehele liss-panel drie surveys (april, 
augustus, december) uitgevoerd in het kader van een longitu-
dinale studie naar ‘Trauma en zelfredzaamheid’ (zie in het 
data-archief assembled studies, nummer 116). De jaarlijkse 
surveys over persoonlijkheidsfactoren (Big Five, Internatio-
nal Personality Item Pool (ipip), Goldberg et al., 2006) boden 
de unieke kans om a) de prospectieve invloed ervan op 
bijvoorbeeld ptss en trauma-gerelateerde zelfredzaamheid te 
onderzoeken en met name b) te onderzoeken of het moment 
waarop persoonlijkheidsfactoren zijn onderzocht vóór de 
potentieel traumatische gebeurtenissen van invloed is op de 
relaties tussen beide (Bosmans & Van der Velden, 2015, 
Bosmans, Knaap & van der Velden, 2015). Alleen wat het 
eerste punt betreft, is een zeer klein aantal studies bij 
burgerslachtoffers voorhanden (DiGangi et al., 2013). De 
resultaten toonden dat de invloed van pre-event persoonlijk-
heid beperkt was en nauwelijks afhing van het moment  
van meting. 

 Wat de gevolgen van ptss betreft, speelt een geheel ander 
vraagstuk voor onderzoekers en ethische toetsingscommis-
sies. Het betreft de mogelijke belasting van trauma-onder-
zoek voor de deelnemers van wie een deel getraumatiseerd 
is/kan zijn. Dit heeft onmiddellijke consequenties voor het 
voorgenomen onderzoek: moet het daarom vooraf worden 
beoordeeld door een Medische Ethische Toetsingscommissie 
(metc)? Bestaand onderzoek gaf echter geen inzicht in 
hoeverre trauma-onderzoek meer of minder belastend is dan 
onderzoek naar bijvoorbeeld persoonlijkheid of politieke 
normen en waarden (niet metc-plichtig). Evenmin was 
bekend in hoeverre de ervaren belasting van dergelijke 
niet-trauma onderzoeken voorspelt hoe belastend trauma-
onderzoek wordt ervaren (vgl. Newman & Kaloupek, 2004, 
2009; Omerov et al., 2013).

 Iedere survey bij het liss-panel wordt echter afgesloten 
met vijf vragen over de ervaren belasting van de betreffende 
survey. Daardoor kon voor het eerst worden onderzocht of 
trauma-onderzoeken meer belastend zijn dan andere 
onderzoeken, en welke factoren (waaronder ptss en 
persoonlijkheidsfactoren) de ervaren belasting van trauma-
onderzoek verklaren (Van der Velden, Bosmans & Scherpen-
zeel, 2013; Van der Velden et al., 2015). Globale uitkomst was 
dat de belasting van (trauma-)onderzoek niet of nauwelijks 
samenhangt met de aard ervan.

2: Nationalistische houdingen en gedragingen 
Zelfs in de hedendaagse, geglobaliseerde wereld blijven naties 
een belangrijke bron van identificatie voor veel mensen. Een 
positieve houding ten opzichte van de nationale in-group is 
niet alleen gerelateerd aan een sterkere cohesie binnen de 
eigen groep, maar kan tevens samenhangen met meer nega-
tieve houdingen ten opzichte van de out-group. Hoewel eerder 
onderzoek inzichtelijk heeft gemaakt in hoeverre nationalisti-
sche houdingen samenhangen met verschillende attitudes, is 
er relatief weinig empirisch onderzoek naar de gedragsuitin-
gen van nationalistische houdingen. Er is weinig bekend over 
uitingen van nationalistische houdingen in het alledaagse 
leven, zoals door middel van participatie in nationale feestda-
gen en herdenkingen (Fox & Miller-Idriss, 2008; Meuleman 
& Lubbers, 2013) of door middel van consumptie van natio-
nale cultuur – als symbool voor nationale identiteit (Edensor, 
2002). Het liss-panel (2011, 2013, 2014) biedt de mogelijkheid 
te onderzoeken in hoeverre nationalistische houdingen gere-
lateerd zijn aan dergelijke gedragingen.

 Het panel biedt namelijk uitgebreide gegevens over  
a) chauvinisme (i.e. liefde voor het eigen land en de natio-
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nale in-group, gecombineerd met gevoelens van nationale 
superioriteit in vergelijking met andere landen), b) maat-
schappelijk patriottisme (i.e. trots zijn op de democratie van 
het eigen land, de politieke invloed, economische prestaties, 
sociale zekerheid en de eerlijke en gelijke behandeling van 
alle groepen in de samenleving) en c) cultureel patriottisme 
(i.e. trots zijn op de nationale geschiedenis en prestaties op 
het gebied van sport, kunst en literatuur). Verder biedt het 
liss-panel data over participatie in nationale dagen, over de 
betekenis die mensen geven aan deze dagen, over de 
consumptie van nationale en buitenlandse muziek, litera-
tuur en films, en over deelname aan diverse vrijetijdsbeste-
dingen (zoals televisie, musea, theater). Tot slot bevat het 
panel informatie over ouderlijk opleidingsniveau en sociale 
klasse, ouderlijke consumptie van nationale cultuur, elitaire 
en populaire cultuur, en participatie in nationale vieringen 
waardoor de socialiserende rol van ouders onderzocht kan 
worden. Gebaseerd op deze data laten Meuleman, Lubbers & 
Verkuyten (2017) bijvoorbeeld zien dat individuen van wie de 
ouders tijdens de opvoeding meer nationale gedragingen 
vertoonden, meer nationalistische houdingen aanhangen en 
meer nationale cultuur consumeren.

 Studies naar gedragsuitingen van etnische en nationale 
identificatie zijn bijzonder relevant wanneer deze gerela-
teerd kunnen worden aan de sociaal-culturele integratie van 
etnische minderheden. Van oktober 2010 tot december 2014 
is naast het liss-panel een immigranten-panel operationeel 
geweest bestaande uit 2400 respondenten, van wie 1700 van 
niet-Nederlandse afkomst. Dit panel (liss immigrant-panel, 
2013, 2014), biedt naast onderwerpen uit de Core- studies, 
unieke informatie over etnische en nationale identificatie 
van immigranten, over hun participatie in nationale 
feestdagen en herdenkingen (e.g. Coopmans, Lubbers & 
Meuleman, 2015) en hun consumptie van muziek en 
literatuur uit Nederland, buitenland en land van herkomst 
(e.g. Bekhuis & Lubbers, 2013). Het liss-panel maakt het dus 
mogelijk om nationalistische houdingen en gedragingen 
onder autochtonen en immigranten in Nederland uitgebrei-
der en nauwkeuriger te onderzoeken.

3: Samenhang persoonlijkheid en stemkeuze  
voor een populistische partij Welke relatie bestaat er 
tussen de persoonlijkheidsfactor ‘meegaandheid’ en stem-
keuze voor een populistische partij in nationale verkiezingen 
(in dit geval de Partij voor de Vrijheid (pvv) in Nederland)? 
Deze wetenschappelijke vraag vergt ongewoon onderzoek: 
een combinatie van psychologisch onderzoek naar persoon-

lijkheidsfactoren enerzijds en politicologisch onderzoek 
naar partij-voorkeuren anderzijds. Voor een betrouwbare 
beantwoording van deze vraag is verder een representatieve 
onderzoeksgroep nodig, waarvan mogelijk 10% pvv zal stem-
men (bij de laatste Tweede Kamer in 2012 verkiezen behaalde 
de pvv vijftien van de 150 zetels). Daarmee vallen studenten, 
waarmee door universitaire onderzoekers veelvuldig onder-
zoek wordt gedaan, als potentiele onderzoeksgroep dus af. 

 Om een goede afspiegeling van de kiezers in een land in 
een onderzoeksgroep te krijgen – en dus ook voldoende 
kiezers voor een populistische partij – is het aan te raden 
gebruik te maken van survey-respondenten afkomstig uit 
een aselecte steekproef. Gebruik van deze samples is echter 
erg kostbaar en onderzoekers proberen daarom de kosten te 
beperken door zo min mogelijk vragen te stellen. Met andere 
woorden: onderzoekers worden vanwege de kosten gedwon-
gen om zeer korte meetinstrumenten te gebruiken. In 
verkiezingsstudies met probability-samples in bijvoorbeeld 
Engeland (Fieldhouse et al., 2016) en de Verenigde Staten 
(ANES, 2012), worden persoonlijkheidskenmerken daarom 
gemeten met twee vragen per persoonlijkheidskenmerk 
(Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). Het nadeel van deze 
korte meetinstrumenten is dat de betrouwbaarheid en 
validiteit onder druk staan (Bakker & Lelkes, 2016; Credé et 
al., 2012).

 Door het liss-panel te gebruiken ontstond de unieke 
mogelijkheid om een betrouwbare en valide meting van 
persoonlijkheid te hebben in een sample die een goede 
afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Voor deze studie 
zijn twee Core-studies (zie tabel 1) van het panel gebruikt, 
namelijk één over ‘Politiek en Waarden’ en één over ‘Persoon-
lijkheid’. De persoonlijkheidsfactor meegaandheid behoort tot 
de bekende Big Five (gemeten met 10 items; ipip, Goldberg et 
al., 2006). Omdat het liss-panel ook informatie bevat over 
opleidingsniveau, leeftijd, sekse en opvattingen van respon-
denten ten opzichte van sociale en economische thema’s, kon 
de mogelijke invloed van deze factoren op de stemkeuze 
meegenomen worden in de statistische analyses. Daardoor 
kan zoveel als mogelijk worden uitgesloten dat de samenhang 
tussen meegaandheid en stemkeuze voor een populistische 
partij, mede verklaard kan worden door deze factoren.

 Kortgezegd bleek uit het onderzoek dat mensen die laag 
scoren op meegaandheid een grotere kans hebben om op een 
populistische partij te stemmen. Het gebruik van de 
liss-panel data heeft zeker geholpen om de studie te 
publiceren in de European Journal of Political Research (Bakker, 
Rooduijn, & Schumacher, 2016). 
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4. Internet-criminaliteit: risicoprofielen Wie 
wordt er op internet slachtoffer van criminaliteit zoals hac-
king, oplichting, identiteitsfraude en dreigmailtjes? Met de 
opkomst van internet wordt steeds belangrijker te begrijpen 
wie hiermee te maken krijgen en uiteraard ook wat eraan te 
doen valt. In hoeverre heeft dat te maken met bijvoorbeeld 
het normale internetgebruik, koopgedrag op internet of met 
impulsiviteit? Naast deze mogelijke risicoprofielen speelt de 
vraag wat de gevolgen ervan zijn. Te denken valt aan reacties 
of gedrag van slachtoffers op het gebied van aangifte en 
na ontvangst van schadevergoeding (Van Wilsem, Van der 
Meulen & Kunst, 2013; Van Wilsem & Paulissen, 2015). Voor 
dit doel zijn inmiddels in 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016 bij 
het gehele liss-panel surveys over deze onderwerpen afge-
nomen (zie in het data-archief assembled studies, nummer 
13; Paulissen & Van Wilsem, 2015; Van Wilsem, 2011; 2013a; 
2013b). Daar blijkt bijvoorbeeld uit dat van ieder afzonderlijk 
delict –gehackt worden, online oplichting, online bedreiging, 
identiteitsfraude – twee tot drie procent aangeeft dit te heb-
ben meegemaakt gedurende het afgelopen jaar.

 Wat de risicoprofielen betreft: uit de analyses bleek dat 
disfunctionele impulsiviteit beduidend vaker voorkwam bij 
slachtoffers van online oplichting – het niet geleverd 
krijgen van een online besteld product – in vergelijking 
met internetgebruikers die hier geen slachtoffer van 
werden (Van Wilsem, 2013b). Een deel van deze relatie is 
indirect: impulsieve mensen zijn meer online en kopen ook 
meer spullen online. In die zin ondervinden zij meer 
blootstelling aan riskante situaties. Maar ook na correctie 
hiervoor behield impulsiviteit een duidelijke directe relatie 
met slachtofferschap van online oplichting. Dit wijst erop 
dat deze groep in riskante situaties ook andere keuzes 
maakt – die dus vaker slecht uitpakken. Ook voor online 
bedreiging en gehackt worden kwamen directe effecten van 
impulsiviteit naar voren die duiden op risicoverhoging. 
Slachtofferschap van identiteitsfraude bleek echter een 
interessante uitzondering: meer en minder impulsieve 
mensen bleken even vaak slachtoffer daarvan (Paulissen & 
Van Wilsem, 2015).

 Voor de toekomst zijn er verschillende plannen voor 
onderzoek naar online slachtofferschap, zoals over de 
gevolgen van slachtofferschap. Passen mensen hun gedrag aan 
om risico’s in de toekomst te voorkomen? Of zien we dat 
impulsiviteit daar een remmende werking in heeft en dat 
slachtofferschap daarom vaak opnieuw voorkomt? Daarnaast 
is het interessant te kijken naar de rol van andere persoon-
lijkheidsfactoren, zoals de Big Five. Door de slachtoffergege-

vens te koppelen aan de persoonlijkheidsgegevens kunnen 
weer nieuwe vragen worden gesteld: speelt bijvoorbeeld 
extraversie een rol bij wie er online wordt bedreigd en wie 
niet? Is neuroticisme een voorspeller voor slachtofferschap 
van online oplichting? En spelen deze persoonlijkheidsfacto-
ren mogelijk ook een rol bij identiteitsfraude? 

 Het liss-panel heeft op het terrein van online slachtoffer-
schap al veel interessante inzichten opgeleverd en zal dat in 
de toekomst ook blijven doen.

5. Onderzoek naar onderzoek Het liss-panel biedt 
ook de mogelijkheid om onderzoek naar onderzoek te doen. 
Meer specifiek: onderzoek naar methodologische aspecten 
omtrent vragenlijstonderzoek. Non-respons bij vragenlijs-
ten, bijvoorbeeld, kan een impact hebben op de validiteit van 
een studie. Net als bij regulier (‘offline’) onderzoek is het ook 
bij online vragenlijstonderzoek van belang om verschillende 
methoden te gebruiken om de responseratio te verhogen 
(Cook, Heath & Thompson, 2000). Een veelgebruikte tech-
niek is het sturen van een reminder, hetgeen een positief 
effect heeft op de responseratio (Edwards et al., 2009). Deze 
techniek wordt in een online context veelal geoperationali-
seerd door het sturen van een e-mail. In vergelijking met een 
reminder via andere kanalen (bijvoorbeeld per brief of telefo-
nisch), verschilt e-mail in bijvoorbeeld directheid, lay-out en 
het gemak van openen alsmede negeren.

 Binnen de context van het liss-panel was het mogelijk 
om te bestuderen wat de impact van een e-mail reminder op 
de responseratio is. Belangrijker nog is de mogelijkheid om 
ook andere methodologische aspecten omtrent vragenlijst-
onderzoek nader te bestuderen. Naast responseratio is 
bijvoorbeeld ook het volledige afmaken van de vragenlijst 
van belang (i.e. retentie). Zelfs als deelnemers voortijdig 
stoppen met het onderzoek bieden de meta-data die 
beschikbaar zijn in online onderzoek de mogelijkheid om te 
zien waar deelnemers precies afhaken. Dit kan bijvoorbeeld 
duiden op een onduidelijke of ongewenste vraag vanuit het 
oogpunt van de deelnemer. Maar het kan ook antwoord 
geven op vragen of deelnemers die meedoen naar aanleiding 
van een reminder eerder geneigd zijn om af te haken. Of 
verschilt de kwaliteit van de data van deze deelnemers 
wellicht van respondenten die meteen deelnemen (zonder 
herinnerd te hoeven worden)?

 Om een antwoord te krijgen op zulke vragen hebben wij 
een meta-analytische benadering gekozen om 38 studies die 
deels uitgevoerd waren binnen de context van het liss-panel 
tegen het licht te houden (Göritz & Crutzen, 2012). De 
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resultaten in een notendop: reminders hebben een positief 
effect op de responseratio, maar men betaalt een kleine prijs 
in termen van retentie (uitval). Er waren echter geen 
verschillen in twee indicatoren van datakwaliteit: het 
overslaan van items en non-differentatie in antwoorden 
(bijvoorbeeld ‘straightlining’ bij matrixvragen).

 Het liss-panel is dus zeer geschikt om inzicht te krijgen 
in meer algemene vragen omtrent validiteit van studies in 
een online context. 

TOT SLOT
Doel van dit artikel was inzicht te geven in de rijke onder-
zoeksmogelijkheden die het longitudinale LISS-panel biedt 
voor psychologen en andere sociale wetenschappers. 
Vanwege deze rijkdom zijn de voorbeelden illustratief maar 
zeker niet uitputtend. De omvang van de longitudinale data 
van alle studies samen, is daarvoor simpelweg te groot. In 
tabel 2 zijn de belangrijkste karakteristieken van de Core-
studies kort weergegeven.

 Het feit dat het panel is gebaseerd op een random 
steekproef uit de Nederlandse bevolking ondervangt veel 
problemen in het kader van de generaliseerbaarheid1 van 
onderzoeksresultaten naar de gehele volwassen bevolking. 
Hetzelfde geldt voor studies onder subpopulaties onder 
bijvoorbeeld ouderen en mannen. Voor onderzoek gericht op 
specifieke groepen zoals medewerkers van organisatie A, 
cliënten of patiënten van instelling B, of onderzoek naar 
specifieke onderwerpen zoals de effectiviteit van interventie 
C of de arbeidsontwikkeling van mensen met psychische 

1  http://tinyurl.com/zvzsnur

stoornis D, is het liss-panel (vooralsnog) niet bruikbaar. De 
data in het liss zijn (vooralsnog voornamelijk) gebaseerd op 
zelfrapportage-vragenlijsten en niet op interviews, observa-
ties of biologische/medische gegevens. Het is in dit kader 
dan ook zeer verleidelijk om bijvoorbeeld te speculeren over 
de verdere mogelijkheden die de bekende Netherlands 
Mental Health Survey and Incidence Study (nemesis)-studie 
(De Graaf, Ten Have & Van Dorsselaer, 2010) had geboden (of 
een mogelijk vervolg daarop) als deze was uitgevoerd met het 
liss-panel.

 Wat betreft de toekomst beperkt het liss-panel zich 
echter niet alleen tot reguliere cross-sectionele en longitudi-
nale surveys. Voor het testen van nieuwe meetinstrumenten 
en de inzet van nieuwe technologie is het liss-panel 
eveneens uitermate geschikt. Zo is recentelijk geëxperimen-
teerd met de inzet van geavanceerde weegschalen voor het 
meten van gewicht en vetpercentage (Kooreman & Scher-
penzeel, 2014). Minstens zo belangwekkend in dit kader zijn 
de experimenten met het gebruik van mobiele telefoons voor 
het meten van tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag 
(Scherpenzeel & Fernee, 2013; Geurs, Thomas, Bijlsma & 
Douhou, 2015). De liss-infrastructuur is dermate flexibel dat 
nieuwe technologische ontwikkelingen eenvoudig en snel 
kunnen worden geïmplementeerd. Te denken valt aan 
webcams voor eye-tracking, geavanceerde apparatuur voor 
het meten van biomarkers zoals bloeddruk en glucose, en 
apparatuur die de naleving van het innemen van medicijnen 
monitort. De genoemde koppelingsmogelijkheden met 
cbs-data openen eveneens nieuwe (en ongekende) onder-
zoeksmogelijkheden.

 Deze mogelijkheden en ontwikkelingen wijzen op wat 
genoemd zou kunnen worden een ‘veranderend onderzoeks-
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  TABEL 2.  BELANGRIJKE KARAKTERISTIEKEN LISS-PANEL

• Gebaseerd op a-selecte steekproef Nederlandse 
 bevolking (CBS);

• Longitudinaal panel vanaf 2007;
• Omvangrijke groep respondenten (N~8000);
• Bevat jaarlijkse vragenlijst studies naar o.m. gezond-

heid, persoonlijkheid, normen, sociale integratie;
• Bevat ruim 200 andere cross-sectionele en longitudi-

nale studies;
• Alle data over alle onderzoeken en alle jaren eenvoudig 

te koppelen;

• Free-access data voor wetenschappelijk, beleidsmatig 
en maatschappelijk relevant onderzoek;

• Hoge respons-percentages in afzonderlijke studies 
 (70-80%);

• Alle onderzoeksgegevens in Nederlands en Engels 
beschikbaar (inclusief vragenlijsten);

• Transparantie en replicatiemogelijkheden;
• Gebruik nieuwe meetinstrumenten zoals GSM, 

 eye-tracking, bio-markers.
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Summary
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BAKKER, R. CRUTZEN, R. MEULEMAN & 
E. LAHLAH

The aim of the present article is to provide 
insight into the characteristics and scientific 
opportunities of the Dutch Longitudinal 
Internet Studies for the Social Sciences-panel 
(liss)-panel), operated by CentERdata (Til-

burg, The Netherlands). This panel, started 
in 2007, is based on a random sample drawn 
from the population register by Statistics 
Netherlands, and consists of about 8000 
individuals. Participants are frequently 
invited to complete online surveys, i.e. the 
so called Core studies on for instance health, 
personality, work and values, and all other 
cross-sectional and longitudinal studies 
(totalling about 200). The LISS-panel is an 

Open Access facility: researchers can acquire 
free access to all data from CentERdata. To 
illustrate the opportunities, five different 
studies are presented on predictors and 
effects of PTSD-symptoms, manifestations of 
nationalist attitudes and the role of parents, 
relationships between personality and 
voting behaviour,  risk factors for internet 
crime, and the effects of reminders on 
non-response.
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