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MISSING DATA 
van gatenkaas naar valide uitkomsten 

Inhoud Masterclass 

 

• Theorie over missing data en imputatietechnieken 

 

 

• Voorbeeld in SPSS 

 

 

• Vragen 
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“Vaak benoemen onderzoekers niets over incomplete data, of 
beschrijven de hoeveelheid incomplete data niet.” 

“…diegenen die dat wel doen beschrijven vaak niet welke methoden 
gebruikt zijn om er rekening mee te houden, of omschrijven niet of er 
associaties zijn tussen incompleetheid en andere variabelen .” 

Theorie 

• Waarom druk maken om niets? 

 

• Incomplete data voorkómen 

 

• Imputatiemethoden 

 

• Beschrijven van incomplete data 
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Waarom druk maken om niets? 

• SPSS gebruikt enkel complete patiënten voor de analyse 

 

• Gevolg: verlies van precisie 

 

• Potentieel vertroebelde resultaten 

 

• Verschillende steekproeven voor verschillende analyses 
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Mechanismen van incomplete data 

• Missing Completely At Random (MCAR) 

 

• Missing At Random (MAR) 

 

• Missing Not At Random (MNAR) 

Missing Completely At Random 

• Kans op missing is niet geassocieerd met 

karakteristieken of uitkomsten van de patiënt 

 

• Voorbeelden: 

– Laborant laat bloedmonster vallen 

– Vragenlijst raakt kwijt bij de post 

 

• Meest eenvoudige variant van incomplete data 
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Missing At Random 

• Kans op missing is afhankelijk van de waarde van 

andere variabelen in het databestand 

 

• Voorbeelden: 

– Meer missings in oudere mannen 

– Metingen enkel bij subgroep van patiënten 

 

• Aanname van meeste imputatiemethoden! 

Missing Not At Random 

• Kans op missing is afhankelijk van de waarde zelf, of 

van variabelen niet in het databestand 

 

• Voorbeelden: 

– Naar rookgedrag vragen bij zwangere vrouwen 

– Vragen over inkomen 

 

• Meest problematische type missing data 
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Opmerkingen bij deze mechanismen 

• Geen empirische methoden om the discrimineren tussen 

MCAR en MAR 

– Goed nadenken over wat gebeurt kan zijn tijdens 

dataverzameling 

– Zijn er verschillen tussen patienten waarvan de data 

compleet is, en die waarvan dat niet is? 

 

• MAR is waarschijnlijk bij (grote) medische 

databestanden 

Wat te doen met incomplete data 

• Zo mogelijk voorkomen 

 

• Incompleet geobserveerde patiënten verwijderen 

 

• Incomplete variabelen verwijderen 

 

• Data imputeren! 
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Incomplete data voorkomen 

The Prevention and Treatment of Missing Data 

in Clinical Trials. RJ Little et al. NEJM. 2012. 

Incomplete data voorkomen 

The Prevention and Treatment of Missing Data 

in Clinical Trials. RJ Little et al. NEJM. 2012. 
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Incomplete data voorkomen 

• Patiënten laten beseffen dat stoppen met 
studiemedicatie ≠ stoppen participatie studie (RCT) 

 

• Realiseren dat voorkómen niet altijd mogelijk is 

 

• In dat geval: hoe gaan we er mee om? 

Imputatiemethoden 

 

• Vervangen van de missende waarde met een plausibele 
waarde 

 

• Na imputatie is een compleet databestand over 

 

• Na imputatie kunnen standaard analysetechnieken worden 
gebruikt 

 

• Voegt geen nieuwe informatie toe! 
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Imputatiemethoden 

• Last observation carried forward (LOCF) 

• Hot-deck imputatie 

• Imputatie met het gemiddelde 

• Regressie imputatie 

• Stochastische regressie imputatie 

• Multipele imputatie 

• Expectation-maximization 

• Inverse probability weighting 

• Etc. 
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Een goede imputatiemethode is een die… 

 

…zorgt voor unbiased resultaten 

 

…een juiste weergave van onzekerheid geeft 

 

…waarin de onzekerheid t.g.v. missing data is meegenomen 

Voorbeeld: AD en geboortegewicht 
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Imputatie met het gemiddelde 

 

• Makkelijk 

 

• Geeft bias naar de nul 

 

• Reduceert spreiding binnen een variabele 

Imputatie met het gemiddelde 
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Imputatie met het gemiddelde 

Imputatie met het gemiddelde 
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Imputatie met het gemiddelde 

Regressie imputatie 

• Voorspel iedere missende waarde m.b.v. andere 

variabelen in het databestand 

 

• Voordeel: 

– Unbiased resultaten bij MAR or MCAR 

 

• Nadeel: 

– Standaardfouten (SE’s) te klein 
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Regressie imputatie 

Regressie imputatie 



3-11-2017 

Regression imputation 

Stochastische regressie imputatie 

• Hetzelfde als bij regressie imputatie, alleen nu wordt 

een willekeurige residu (error) toegevoegd 

 

• Voordelen: 

– Unbiased resultaten bij MAR or MCAR 

– Spreiding in de data blijft gehandhaaft 

• Nadeel: 

– Standaardfouten nog steeds te klein: onzekerheid 

van imputatie is niet meegenomen 
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Stochastic regression imputation 

Stochastic regression imputation 
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Multiple imputation 

1. Creëer M datasets (M>1, meestal 5, 10, of meer) 

2. Imputeer iedere dataset met stochastische regressie 
imputatie 

3. Analyseer alle M datasets met standaard technieken 

4. Combineer de M resultaten tot één gepoold resultaat 

– Puntschattingen worden gemiddeld 

– Standaardfouten worden berekend met Rubin’s rules 

 

• Voordelen 

– Zelfde als bij stochastische regressie imputatie 

– Eindelijk de juiste standaardfouten 

Multiple imputation 
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Multipele imputatie in de praktijk 

• Neemt aan dat data MAR zijn 

 

• Predictie van waarden op basis van: 

– Lineaire regressie (continu), logistische regressie (binair), 

multinomiale log. Regressie (categorisch) 

– Neemt aan dat continue variabelen normaal verdeeld zijn! 

 

• Als deze niet normaal verdeeld zijn: 

– Transformeren vóór imputatie, daarna terug transformeren 

– Gebruik Predictive Mean Matching 
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Rapportage van incomplete data* 

• Benoem het aantal (%) missende waarden per variabele, 

en het percentage complete records 

 

• Beschrijf mogelijke oorzaken van incomplete data 

 

• Beschrijf eventuele verschillen tussen complete en 

incomplete patiënten 

 

• Beschrijf de methoden die zijn gebruikt! 

*Sterne et al. Multiple imputation for missing data in epidemiolo-

gical and clinical research: potential and pitfalls. BMJ 2009. 

Waar hebben we het over gehad? 

• Als data incompleet zijn, moet er altijd een keuze worden 

gemaakt hoe er mee om te gaan 

 

• Er zijn geen waterdichte manieren om te toetsen welk 

mechanisme de incomplete data heeft veroorzaakt 

 

• Multipele imputatie geeft (als de aanname klopt!) valide 

resultaten 
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Meer weten? 


