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Wat is mediatie-analyse? Hoe voer ik zo’n analyse uit?
Sluit je aan in de rij, deze vragen worden vaak gesteld. Mediatie-analyse is een populaire statistische
techniek en wordt daarom in veel masteropleidingen behandeld. Toch blijft het voor veel studenten
onduidelijk wat mediatie nu eigenlijk is. Welke rol, bijvoorbeeld, speelt het psychologisch construct
zelfbeeld in de relatie tussen cyberpesten en depressie? Is dat dezelfde rol als dat van een “confounder”?
En wat was dat ook alweer, iets anders dan een ”controlevariabele”? En dan hebben we ook nog eens
zoiets als een “moderator”. Het laatste wordt overigens in een ander tutorial behandeld (zie Moderatieanalyse).
Deze tutorial behandelt geheel conceptueel het principe van mediatie-analyse. Als je dit hebt gelezen snap
je veel beter wat je aan het doen bent als je zo’n analyse uitvoert. Hierbij wordt meteen een aantal
onontbeerlijke statistische termen en basisprincipes van regressieanalyse besproken. Dus als alles goed
gaat snap je na het lezen van deze tutorial niet alleen wat mediatie-analyse is, maar ook:



Het idee van een relatie tussen twee kwantitatieve variabelen en hoe je dat analyseert met
regressieanalyse
Het principe van statistische controle voor een derde variabele (de confounder) en hoe je dat met
regressieanalyse voor elkaar krijgt door middel van een controlevariabele
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Dus voordat we gaan kijken wat mediatie-analyse precies is nemen we eerst even een stapje terug om nog
eens na te gaan waar het in de meest statistische analyses om draait, namelijk het beantwoorden van de
vraag of er een relatie is tussen twee variabelen, zoals tussen het aantal uren dat scholieren voor een vak
hebben geoefend en de hoogte van het rapportcijfer, en hoe sterk die relatie is. Is het zo dat wanneer
iemand meer oefent deze dan ook hoger scoort? Het aantal uren oefenen wordt hierbij aangeduid als de
onafhankelijke variabele X en het aantal punten op de toets als de afhankelijke variabele Y.

Inhoudsopgave
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De relatie tussen variabelen X en Y
Bij dit soort analyses wordt dus gekeken of de onafhankelijke variabele X een relatie (associatie, verband,
samenhang) heeft met de afhankelijke variabele Y. We kunnen dit idee eenvoudig visualiseren in een
zogenaamd conceptueel model:
X ↔○
Y
○
Voorbeelden:
Cyberpesten

↔ Depressie

Aantal uren oefenen

↔ Hoogte van rapportcijfer

Dit model staat voor twee soorten verbanden, namelijk een causaal verband (X beïnvloedt Y; X veroorzaakt
Y; X heeft een effect op Y) en een correlationeel verband (Y is afhankelijk van X; X heeft een verband met Y;
X gaat gepaard met Y). Of een verband tussen twee variabelen causaal of correlationeel is wordt bepaald
door het theoretisch kader waarin het verband is gedefinieerd en het type onderzoek (experimenteel of
obervationeel/correlationeel) waarmee gegevens over X en Y zijn verzameld.
We laten nu nog even in het midden of de associatie causaal is. Het is belangrijk dat je eerst het principe
van associatie voldoende snapt voordat je de stap naar mediatie-analyse maakt. Daar gaan we eerst voor
zorgen! Dus maak je favoriete thee (of iets anders) en ga er dan eens rustig voor zitten.
Laten we er een alledaags voorbeeld bij nemen.
Obsessief afvallen Onze nationale hobby en kwelling. We zouden ons op een inspiratiedag kunnen
afvragen wat bij mensen die willen afvallen het beste zou werken: meer gaan bewegen? Kunnen we stellen
dat naarmate een persoon meer beweegt deze meer zal afvallen? Vast wel, maar natuurlijk eerst zien en
dan pas geloven: wat voor bewijs is er voor deze hypothese?
We kunnen onze onderzoeksvraag beantwoorden door een eenvoudig onderzoek op te zetten. Dat zou als
volgt kunnen: We selecteren een groep mensen die vrijwillig willen afvallen en dat van plan zijn door meer
te gaan bewegen (wandelen of hardlopen). Deze groep wordt dan een bepaalde periode gevolgd (laten we
zeggen 3 maanden). Hierbij wordt per participant vastgesteld hoeveel uren gemiddeld per week is
gewandeld of gerend (onafhankelijke variabele: Trainingsduur) en hoeveel kilo lichaamsgewicht ze
uiteindelijk na drie maanden zijn kwijtgeraakt (afhankelijke variabele: Gewichtsverlies). Dit is een mooi
voorbeeld van een observationeel opgezet onderzoek; de participanten bepalen zelf (en niet wij) hoeveel
uren ze gaan trainen. Het onderzochte verband is daarom correlationeel (“het aantal uren training hangt
samen met gewichtsverlies”) waardoor we met dit onderzoek geen causaliteit kunnen aantonen. Hadden
wij, de onderzoekers, bij aanvang van het onderzoek strikt voorgeschreven hoeveel uren een participant
zou gaan trainen (door middel van een randomisatie-procedure), dan was het onderzoek experimenteel
opgezet en hadden we wel causaliteit kunnen aantonen (“meer uren training veroorzaakt gewichtsverlies”).
Hier is het conceptueel model:
Trainingsduur

↔ Gewichtsverlies

Let op, we hebben het nog steeds niet over mediatie-analyse (of over confounders en controlevariabelen)!
De vraag of Trainingsduur een verband heeft met Gewichtsverlies beantwoorden we hier door een gewone
regressieanalyse uit voeren. Laten we dat eerst maar eens doen, zodat we een goede conceptuele basis
hebben voor het mediatie-verhaal wat hierna volgt. Lees rustig verder en schenk nog eens lekker bij.
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Analyse van de relatie tussen X en Y: enkelvoudige regressieanalyse
We kunnen hier een zogenaamde enkelvoudige regressieanalyse uitvoeren met Trainingsduur als
onafhankelijke variabele (bij regressieanalyse noemen we dit de predictorvariabele) en Gewichtsverlies als
afhankelijke variabele. Met behulp van regressieanalyse kunnen we nagaan hoe sterk het verband is tussen
de twee variabelen.
Natuurlijk beginnen we eerst met het maken van een duidelijke tabel met beschrijvende statistieken en ook
twee histogrammen zodat we goed kunnen zien hoe (de scores van) onze variabelen zijn verdeeld (en of er
misschien extreme scores zijn). Er staat je natuurlijk niets in de weg om meteen een duik in de
regressieanalyse te nemen, maar het kan nooit kwaad om eerst even te checken of er geen scherpe stenen
onder het oppervlak liggen. We maken daarna ook nog een spreidingsdiagram (‘scatter plot’), zodat we in
een oogopslag kunnen zien wat de aard van het verband is tussen de twee variabelen.

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van Gewichtsverlies en Trainingsduur.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gewichtsverlies (kg)
Trainingsduur (uren)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N
156
156
Gemiddelde
6,1
5,4
Standaarddeviatie
4,0
2,1
Minimum
-4,7
0
Maximum
16,1
10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Figuur 1. Verdeling van Gewichtsverlies (in kg over 3 maanden) en Trainingsduur (in uren per week).

Laten we om te beginnen naar de beschrijvende statistieken van de twee variabelen kijken. In Tabel 1 is te
zien dat onze 156 dappere respondenten na drie maanden gemiddeld zo’n 6 kg zijn afgevallen. Helemaal
niet verkeerd. Maar de plaatjes vertellen een veel kleurrijker verhaal. In het eerste histogram met
Gewichtsverlies is bijvoorbeeld te zien dat een groot deel van de respondenten is afgevallen, maar dat
daarbij grote individuele verschillen zijn. Sommige respondenten zijn meer dan 10 kg afgevallen, anderen
niet of nauwelijks of zijn zelfs iets zwaarder geworden. Het leven is oneerlijk.
In Tabel 1 is verder te zien dat onze respondenten gemiddeld zo’n 5 uren per week hebben getraind. Ook
hier, zoals in het tweede histogram is te zien, met grote individuele verschillen. Sommige respondenten
komen nauwelijks van de bank en anderen komen weer nauwelijks van de straat.
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De ultieme vraag: Waarom valt de een meer af dan de andere? Dat heeft natuurlijk met talloze factoren te
maken, maar in hoeverre houdt het verband met het aantal uren dat respondenten hebben getraind? Met
andere woorden, is er een relatie tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies? In onderstaande
spreidingsdiagram (Figuur 2), met Trainingsduur in uren per week op de x-as en Gewichtsverlies in kg op de
y-as, wordt de relatie duidelijk gevisualiseerd:

Figuur 2. Relatie tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies.

Hoe lezen we zo’n figuur af? In het spreidingsdiagram laat elk puntje de score zien van een respondent op
zowel de x-as als op de y-as (dus de scores op de onafhankelijke en afhankelijke variabelen). Laten we eens
kijken wat er te zien is. De puntjes (scores) liggen over het algemeen wat hoger (veel gewichtsverlies)
wanneer er een groot aantal uren wordt getraind. Het valt direct op dat er een oplopende trend is:
naarmate meer uren wordt bewogen (x-as, Trainingsduur) lijkt het gewichtsverlies groter is (y-as,
Gewichtsverlies). Met andere woorden, er lijkt op het oog een positief verband tussen Trainingsduur en
Gewichtsverlies. Vaak drukken we zo’n verband uit door middel van de correlatiecoëfficiënt, deze is hier r
= ,53.
De blauwe lijn die door de puntenwolk is getrokken is de zogenaamde regressielijn. Deze (rechte) lijn geeft
een versimpelde weergave - een model - van het verband tussen de twee variabelen. Dit kan in de volgende
eenvoudige vergelijking worden weergegeven:
Y = b0 + b1 X

Y is de afhankelijke variabele (de score op de y-as), b0 is de constante en geeft aan waar de lijn de y-as
snijdt, en b1 is de richtingscoëfficiënt wat aangeeft hoe steil de lijn loopt.
Hoe sterk is het verband tussen de twee variabelen? Gevisualiseerd in het spreidingsdiagram: hoe steil
loopt de regressielijn? Hiervoor kijken we naar de uitkomsten van de regressieanalyse. Deze uitkomsten
worden vaak samengevat in een serie tabellen zoals hieronder is gedaan.
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Tabel 2. Modelpassing.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
R²
F
df1
df2
p
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,28
59,57 1
154
< ,001
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabel 3. Regressiecoëfficiënten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predictor
b
95% CI
SE
t
p
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(intercept)
0,53
[-1,0, 2,10]
0,77
0,68
,496
Trainingsduur
1,02
[0,76, 1,29]
0,13
7,72 < ,001
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

We kijken eerst naar Tabel 2. Hieruit kunnen we afleiden hoe goed het regressiemodel (de best passende
lijn in het spreidingsdiagram) op de data past, oftewel in hoeverre de predictorvariabele Trainingsduur een
“verklaring” geeft voor de mate van gewichtsverlies.
Verklaarde variantie Wat betekent dat hier eigenlijk, een “verklaring” geven? Dat is eigenlijk heel
eenvoudig. We hadden eerder in het histogram met Gewichtsverlies al gezien dat er individuele verschillen
zijn in gewichtsverlies. Niet iedereen valt dezelfde hoeveelheid af. Deze variatie in gewichtsverlies noemen
we ook wel spreiding, variabiliteit of “variantie”. Maar waarom verliest de een hier meer gewicht dan de
andere? In hoeverre heeft dat te maken met het aantal uren training? We kunnen deze vraag nu
beantwoorden door eerst te kijken naar de waarde van R² in Tabel 2. Dit noemen we de verklaarde
variantie van het regressiemodel (‘explained variance’, ‘R squared’). Dit geeft aan welk deel van de
individuele verschillen in gewichtsverlies – hoeveel procent van de variantie – we kunnen toeschrijven aan
het aantal uren dat de respondenten hebben getraind. Hoe groter de verklaarde variantie R², hoe beter het
regressiemodel op de data past.
In Tabel 2 is te zien dat de verklaarde variantie ,28 bedraagt (oftewel R² = 28%). Dat lijkt een substantieel
deel. Dit geeft ons een basis om de conclusie te trekken dat er, zoals verwacht, een verband is tussen
Trainingsduur en Gewichtsverlies. De verklaarde variantie geeft dus aan dat individuele verschillen in
gewichtsverlies voor een deel zijn terug te voeren naar verschillen in het aantal uren training. Op zich een
begrijpelijk verhaal, maar ontzettend houterig verteld en het communiceert niet erg intuïtief in welke mate
het gewichtsverlies afhankelijk is van het aantal uren training.
De regressiecoëfficiënt Hoe kunnen we de sterkte van het verband tussen Trainingsduur en
Gewichtsverlies op een meer inzichtelijke manier uitdrukken? We zouden natuurlijk het liefst willen weten
wat je daadwerkelijk extra aan kilo’s zou afvallen wanneer je een bepaald aantal uren meer traint. Daar is
gelukkig aan gedacht. De regressieanalyse levert deze informatie, en wel met behulp van de zogenaamde
regressiecoëfficiënt (b). Deze staat in Tabel 3 (in de kolom onder b).
De eerste regressiecoëfficiënt in de tabel, die van het ‘intercept’ (ook wel de constante genoemd), kunnen
we hier overslaan. Deze wordt in de praktijk meestal buiten beschouwing gelaten. In ons voorbeeld
betekent het eigenlijk niets meer dan het verwachte gewichtsverlies voor iemand die specifiek 0 uur traint
(hier is het verwachte gewichtsverlies gemiddeld 0,53 kg). In het spreidingsdiagram is dat waar de
regressielijn de y-as snijdt (bij de waarde 0 op de x-as). Maar daar zijn we nu niet in geïnteresseerd.
De tweede regressiecoëfficiënt is die van de variabele Trainingsduur. Hier gaat het ons om! Deze heeft de
waarde b = 1,02. En wat vertelt ons dat? Precies wat we willen weten! Ten eerste geeft het aan dat het
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verband tussen de twee variabelen positief is (er staat namelijk geen minteken voor). De regressielijn heeft
dus een stijgend verloop. Ten tweede geeft het aan hoe sterk het verband is. Hoe zit dat precies? Dat kan
het beste worden uitgelegd door nog eens hierboven naar het spreidingsdiagram te kijken. Stel dat we
iemand hebben die gemiddeld ongeveer 5 uur per week traint (x-as), wat is voor dit persoon dan het
verwachte gewichtsverlies (y-as)? In het spreidingsdiagram is te zien dat dit zo’n 5 kg is. En als we kijken
naar iemand anders die een uur meer, dus gemiddeld 6 uur per week traint? Bij deze is het gewichtsverlies
naar verwachting groter, namelijk rond de 6 kg. Met andere woorden, met elk uur dat extra wordt getraind
bedraagt het verwachte gewichtsverlies (na drie maanden training) ongeveer 1,02 kg extra. Dus, in het
algemeen, de regressiecoëfficiënt geeft de verwachte verandering op de afhankelijke variabele wanneer de
onafhankelijke variabele met 1 eenheid toeneemt.
In het spreidingsdiagram wordt de hellingshoek van de regressielijn (‘slope’) uitgedrukt door de
regressiecoëfficiënt. Hoe groter de regressiecoëfficiënt, hoe steiler de lijn en dus hoe sterker het verband.
Wat nou als de regressiecoëfficiënt de veel lagere waarde van bijvoorbeeld 0,10 zou hebben gehad? Dat
had dan betekend dat met een extra uur training de verwachte afname van het gewichtsverlies slechts 0,10
kg is (100 gram) is. Al dat zweten dus voor de kat zijn viool. En als de regressiecoëfficiënt bijvoorbeeld 2,00
zou zijn geweest? In dat geval zou elk uur meer training gepaard gaan met maar liefst 2 kg extra
gewichtsverlies. Binnen een paar weken op je streefgewicht.
We zouden nu ook de regressievergelijking (de formule voor de lijn) kunnen uitschrijven. Hiervoor
gebruiken we de twee regressiecoëfficiënten. Met deze vergelijking zouden we in een praktijksituatie voor
nieuwe afvallers kunnen voorspellen wat hun gewichtsverlies is bij een specifiek aantal uren training per
week. Deze kunnen we nu als volgt opschrijven:
Gewichtsverlies = 0,53 + 1,02 Trainingsduur

Dus voor iemand die drie maanden lang gemiddeld 8 uur per week traint is het verwachte gewichtsverlies
8,7 kg. Voor iemand die zich niet verroert is het verwachte gewichtsverlies net 0,5 kg en voor iemand die
met 20 uur per week enorm doordraaft kan de wijzer op de weegschaal wel 21 kg teruglopen.
Onze conclusie op basis van deze statistische analyse is dat er een positief verband is tussen Trainingsduur
en Gewichtsverlies. Hoe meer uren training per week, hoe groter het gewichtsverlies. Het geschatte extra
gewichtsverlies is 1,02 kg voor ieder extra uur training per week. Een glashelder en interessant resultaat die
zich goed laat interpreteren en een duidelijk antwoord lijkt te geven op onze onderzoeksvraag. Nietwaar?
Of… misschien toch niet? Hoe zeker, op basis van onze analyse, ben jij ervan dat dit verband zo sterk is?
Misschien kun je beter even gaan zitten en nog wat bijschenken.

Analyse van de relatie tussen X en Y met een “derde variabele”
In een enkelvoudige regressieanalyse onderzoeken we dus het verband tussen twee variabelen X en Y.
Maar de wereld is natuurlijk niet zo eenvoudig. Vaak is ook sprake van een zogenaamde “derde variabele”
(natuurlijk kunnen dat er nog veel meer zijn). Deze derde variabele blijkt een verband te hebben met zowel
onafhankelijke variabele X als met afhankelijke variabele Y, en zou daardoor misschien een alternatieve
verklaring kunnen geven voor de gevonden associatie tussen X en Y. Hoe kan dat? Terug naar het
voorbeeld. We hadden door middel van regressieanalyse gevonden dat hoe meer een persoon traint, hoe
meer deze afvalt, met een additioneel gewichtsverlies van 1,02 kg voor iedere extra uur training. Hoe zeker
kunnen we ervan zijn dat deze conclusie juist is? Mag ik je voorstellen aan de ‘confounder’.
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De derde variabele als confounder: statistische correctie m.b.v. een controlevariabele
Als we er goed over gaan nadenken kunnen we niets anders doen dan in dolle paniek raken. Want is het
niet mogelijk dat er andere oorzaken zijn van gewichtsverlies, oorzaken die misschien ook samenhangen
met het aantal uren dat iemand per week traint? Natuurlijk! Wat dacht je van het volgende scenario:
Naarmate iemand meer uren gaat bewegen om af te vallen zal deze vermoedelijk ook minder gaan eten.
Want als je zo gemotiveerd bent om meer te gaan bewegen dan zal je waarschijnlijk ook gemotiveerd zijn
om je calorie-inname terug te brengen (want je wil afvallen). En het valt natuurlijk te verwachten dat hoe
minder iemand eet, hoe meer deze afvalt.
We hebben hier dus een derde variabele – laten we die Caloriereductie noemen (vermindering van het
aantal calorieën per dag) – die zowel een relatie heeft met de onafhankelijke variabele Trainingsduur als
met de afhankelijke variabele Gewichtsverlies. Zo’n variabele noemen we een confounder.
Al deze relaties kunnen we als volgt weergeven:
X ↔○
Y
○
C ↔○
X
○
C ↔○
Y
○
Of nog beter, in dit conceptueel model:

Een confounder (C in het conceptueel model) is dus een variabele die (deels of volledig) kan verklaren
waarom we in de enkelvoudige regressieanalyse een relatie tussen X en Y hebben gevonden. Confounders
zijn de demonen van de data-analist. Ze doemen vaak en altijd onverwachts op. Een simpel voorbeeld. Uit
meerjarig onderzoek zou blijken dat er een duidelijk verband is tussen het aantal ijsjes dat in de
zomervakantie wordt verkocht en het aantal drenkelingen dat uit zee moet worden gevist. Een schokkende
uitkomst wat schreeuwt om een onmiddellijk ijsverbod. Want mensen verzuipen als ze een ijsje hebben
gegeten!
Aantal verkochte ijsjes

↔ Aantal opgeviste drenkelingen

Maar hebben wij hier misschien een derde variabele over het hoofd gezien? Wat zou hier de confounder
kunnen zijn? Ach natuurlijk, het is het weer. Op warme dagen eten mensen veel meer ijs dan op koele
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dagen. En op warme dagen gaan veel meer mensen naar het strand waarbij sommigen doodleuk een mui in
zwemmen. Hier is het conceptueel model:

Het is in een observationeel onderzoek eigenlijk nooit uit te sluiten dat het gevonden verband tussen X en Y
in werkelijkheid helemaal niet zo’n sterk is (of zelfs omgekeerd!): onze enkelvoudige regressieanalyse kan
dus een vertekend beeld hebben gegeven. Misschien hebben we het verband veel te hoog (of te laag)
ingeschat! In ons voorbeeld over afvallen: Het aantal uren training geeft misschien maar een geringe
bijdrage aan het gewichtsverlies, boven op wat minder eten al tot stand brengt. Gelukkig zijn we net op tijd
tot inzicht gekomen. Schrijf je, nu het nog kan, onmiddellijk uit voor die bootcamp.
Dan komen we automatisch bij de vraag: Hoe komen we erachter of een (derde) variabele een confounder
is? Nou, heel simpel door een gewone correlatieanalyse uit te voeren. Hiermee kunnen we vaststellen of
onze van confounding verdachte variabele samenhangt met zowel Trainingsduur als Gewichtsverlies. In de
correlatiematrix in Tabel 4 is te zien dat dit zeker het geval is. De correlaties met Caloriereductie zijn vrij
hoog. We kunnen dus aannemen dat Caloriereductie een potentiele confounder is en dat we nu inderdaad
niet meer zo zeker van onze zaak zijn als het gaat om de relatie tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies. En
wat nu?

Tabel 4. Correlatiematrix.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gewichtsverlies Trainingsduur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trainingsduur
,53
Caloriereductie
,48
,60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regressieanalyse van de relatie tussen X en Y waarbij wordt gecorrigeerd voor een confounder
Nu duidelijk is dat Caloriereductie een mogelijke confounder is willen we natuurlijk snel weten wat de
werkelijke sterkte is van het verband tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies, wanneer we ook rekening
houden met de variabele Caloriereductie. Daar komen we achter door Caloriereductie als een zogenaamde
controlevariabele (of covariaat) toe te voegen aan de predictorvariabele(n) in de regressieanalyse. Dat is
eigenlijk alles, het statistisch programma doet verder de rest! De controlevariabele is hier dus gewoon een
tweede predictorvariabele in de analyse naast de predictorvariabele Trainingsduur. We hebben nu twee
predictorvariabelen in plaats van een, en onze analyse is niet langer een enkelvoudige, maar een
meervoudige (multipele) regressieanalyse.
9

Wat is mediatie-analyse?

Martin van Leerdam © Bare Statistics

Het (meervoudige) regressiemodel kan als volgt worden weergegeven:
Y = b0 + b1 X+ b2 X

Nu even opletten, want bij meervoudige regressieanalyse gebeuren vreemde dingen. Hier gaan veel
mensen de mist in. En verdwaald in het moeras valt snel de schemering. Ik zou zeggen, grijp deze kans om
voor eens en altijd het principe van meervoudige regressie te doorgronden!
Wat is er aan de hand? Het zit zo. De regressiecoëfficiënten die we nu berekenen voor Trainingsduur en
Caloriereductie hebben ineens een andere eigenschap en daardoor vaak ook een andere waarde. Het zijn
nu zogenaamde partiële regressiecoëfficiënten. Dit is heel belangrijk om goed te snappen, dus lees vooral
verder en dan komt het allemaal goed!
Unieke bijdrage van predictorvariabelen Wanneer we twee (of meer) predictorvariabelen in een
regressieanalyse stoppen, dan proberen deze variabelen gebroederlijk de variantie op de afhankelijke
variabele te verklaren. Wat ze gezamenlijk verklaren komt tot uitdrukking in R². En inderdaad, twee
predictorvariabelen kunnen samen meer verklaren dan ieder apart. Gewichtsverlies kunnen we
waarschijnlijk een stuk beter voorspellen als we informatie hebben over niet alleen trainingsduur maar ook
over caloriereductie.
Maar wat is dan de eigen, unieke bijdrage van iedere predictorvariabele aan de verklaarde variantie? Dat
blijkt er ervan af te hangen in hoeverre er tussen de predictorvariabelen onderling een samenhang is.
Wanneer twee predictorvariabelen namelijk veel gemeen hebben en daardoor samenhangen, zullen ze
voor een deel dezelfde variantie op de afhankelijke variabele verklaren. Met als gevolg dat wanneer de
eerste predictorvariabele al een bepaalde hoeveelheid variantie verklaart (wat grotendeels overlapt met
wat de tweede predictorvariabele verklaart), die tweede predictorvariabele daar nog maar weinig aan kan
toevoegen. Dit is de reden dat we spreken over partiële regressiecoëfficiënten: iedere regressiecoëfficiënt
geeft hier de sterkte weer van het verband met de afhankelijke variabele, wat onafhankelijk is van de
andere predictorvariabele.
Statistische correctie Wanneer we kijken naar de grootte van de regressiecoëfficiënt van de ene
predictorvariabele, dan zeggen we ook wel dat deze het verband weergeeft waarbij de andere
predictorvariabele (vaak een controlevariabele) “constant” wordt gehouden. Dat noemen we statistische
correctie (of dat we voor de andere variabele controleren). In ons voorbeeld heeft dit als gevolg dat we een
schatting krijgen van het effect van meer trainen op gewichtsverlies, boven op wat caloriereductie al aan
gewichtsverlies met zich meebrengt. Dit is dus een gecorrigeerde schatting van de relatie tussen
Trainingsduur en Gewichtsverlies, een die onafhankelijk is van Caloriereductie en daardoor dus niet wordt
vertekend.
Dus, terug naar ons voorbeeld, hoe sterk is nu het verband tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies, als we
corrigeren voor Caloriereductie? Hiervoor kijken we naar de uitkomsten van de meervoudige
regressieanalyse. Houd je nu even goed vast, we scheuren snel een rondje om de zogenaamde
hiërarchische regressieanalyse. Dit is een veelgebruikte variant van meervoudige regressieanalyse. We
kunnen de twee predictorvariabelen namelijk tegelijkertijd in de analyse stoppen, maar we kunnen ze er
ook één voor één toevoegen. Dit heeft als grote voordeel dat we daardoor beter kunnen zien wat er iedere
keer allemaal verandert. Blijf vooral zitten, we zijn in een mum van tijd weer terug!
In deze hiërarchische regressieanalyse krijgen we eerst apart een regressiemodel met alleen de
controlevariabele Caloriereductie als predictorvariabele (Model 1), en daarna apart een tweede
regressiemodel met daarin zowel Caloriereductie als Trainingsduur als predictorvariabelen (Model 2). Deze
twee modellen kunnen we vervolgens met elkaar vergelijken (het enige verschil tussen de twee modellen is
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dus dat bij de laatste ook Trainingsduur is meegenomen). Hierbij kijken we wat de verklaarde variantie R² is
van Model 1, en daarna die van Model 2 en berekenen we wat het verschil is tussen de twee (ΔR² = R²Model 1
- R²Model 2). De toename van de verklaarde variantie (‘R square change’, ΔR²) geeft aan wat de bijdrage is van
de predictorvariabele Trainingsduur aan de verklaarde variantie van Gewichtsverlies, bovenop wat de
controlevariabele Caloriereductie al heeft verklaard. Dit is dus de unieke bijdrage van Trainingsduur aan de
verklaarde variantie.
En we zijn weer veilig terug. Laten we snel naar de uitkomsten kijken! Die zijn heel interessant. In Tabel 5 is
af te lezen dat Model 1 (een regressieanalyse met alleen Caloriereductie als predictorvariabele) een
verklaarde variantie heeft van maar liefst 23%. Goed, dus minder eten gaat gepaard met een verandering
van het gewicht (hadden we uiteraard wel verwacht). Bij Model 2 (naast Caloriereductie nu ook
Trainingsduur als predictorvariabele in het regressiemodel) is de verklaarde variantie gestegen van 23%
naar 32%. Dat is een toename van 9%, een deel van de verklaarde variantie dat we kunnen toeschrijven aan
Trainingsduur. In Tabel 6 staat deze verandering van de verklaarde variantie onder ΔR². Met andere
woorden, wanneer we corrigeren voor Caloriereductie blijkt Trainingsduur slechts 9% van de variantie te
verklaren. Dat is aanmerkelijk minder dan de verklaarde variantie die we vonden in de enkelvoudige
regressieanalyse (R² = 28%). Omdat we daar toen geen rekening hielden met de confounder Caloriereductie
hadden we het verband tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies blijkbaar flink overschat. We waren
prutsers. Even rustig ademhalen.
Maar wat is nu het verwachte gewichtsverlies bij ieder uur extra training per week? Hoe groot, met andere
woorden, is de gecorrigeerde (partiële) regressiecoëfficiënt van Trainingsduur? In onze vorige
(enkelvoudige) regressieanalyse had b de waarde 1,02, ongeveer een kilo meer gewichtsverlies met elk uur
extra training. Hoogstwaarschijnlijk een ernstige overschatting, dus laten we het nu goed doen. In Tabel 7
staat de partiële regressiecoëfficiënt voor Trainingsduur (hierbij dus gecorrigeerd voor Caloriereductie),
deze is b = 0,73. Dit betekent dus dat als we Caloriereductie constant houden, elk uur extra training
gepaard gaat met slechts 0,73 kg extra gewichtsverlies. Dat is dus een stuk minder imposant dan wat we
eerder concludeerden op basis van de enkelvoudige regressieanalyse. De gruwelijke waarheid is dus dat bij
ieder onderzoek dat niet-experimenteel (observationeel) is opgezet, we er altijd op kunnen rekenen dat
een of andere achterbakse derde variabele om de hoek staat opgesteld, klaar om het woord
“confounder…” in je oor te fluisteren.

Tabel 5. Modelpassing.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Model R²
F
df1
df2
p
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
,23
46,39 1
154
< ,001
2
,32
36,21 2
153
< ,001
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tabel 6. Modelvergelijking.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔR²
F
df1
df2
p
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
,09
20,24 1
153
< ,001
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabel 7. Regressiecoëfficiënten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predictor
b
95% CI
SE
t
p
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(intercept)
0,01
[-1,51, 1,53]
0,77
0,02
,988
Caloriereductie 0,09
[0,03, 0,15]
0,03
3,09
,002
Trainingsduur
0,73
[0,41, 1,04]
0,16
4,50
< ,001
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

We zouden nu ook weer de regressievergelijking kunnen uitschrijven. Hiervoor gebruiken we de drie
regressiecoëfficiënten:
Gewichtsverlies = 0,01 + 0,73 Trainingsduur + 0,09 Caloriereductie

De derde variabele als mediator: Verloopt het effect van X op Y indirect via een tussenliggende
variabele?
Daar is ie dan eindelijk, de mediatie-analyse! Hartelijk dank en super dat je zo ver hebt doorgelezen.
Hopelijk wordt je geduld beloond (en schenk anders maar vol). En wat is dat nou eigenlijk, een mediatieanalyse? Om dat uit te leggen denken we nog even terug aan de derde variabele als confounder: Kan deze
derde variabele (deels) het verband tussen X en Y verklaren? Jazeker, wanneer deze samenhangt met zowel
X als Y. Door vervolgens in de analyse voor deze variabele te corrigeren halen we het deel weg dat door de
confounder wordt verklaard en krijgen we een zuiverder, gecorrigeerde schatting van het verband tussen X
en Y. Als we dus in een regressieanalyse corrigeren voor de hoogte van de temperatuur tijdens zomerdagen
blijkt er gelukkig een verwaarloosbaar verband tussen ijsjes en drenkelingen.
De confounder heeft hier in het verhaal eigenlijk een bijrol. Maar wat nou als die derde variabele geen
lullige bijrol, maar een fenomenale hoofdrol speelt? Stel je eens voor dat deze variabele een belangrijk
onderdeel is van een theoretisch proces dat beschrijft op welke wijze X van invloed is op Y!
Een leuk maar ongemakkelijk voorbeeld: Hoe meer sigaretten iemand rookt (X), hoe groter de kans op
longkanker (Y). De relatie tussen X en Y wordt hier als causaal verondersteld en het bewijs hiervoor ligt tot
aan het plafond opgestapeld. In een notendop, voor rokers is het risico op longkanker 20 keer groter dan
voor niet-rokers. Van elke 100 rokers sterven er 50 (de meeste net voor hun pensioen) als gevolg van
roken. Dit levert in Nederland jaarlijks zo’n 20.000 doden op. Dat zijn er een hele boel, meer dan er elk jaar
in totaal sneuvelen aan alcohol, drugs, misdaad en verkeer. En met ruim 100.000.000 slachtoffers sinds de
start van de twintigste eeuw hebben sigarettenfabrikanten meer doden veroorzaakt dan de eerste en
tweede wereldoorlog bij elkaar. Het eerste vinden we op een perverse manier acceptabel en het andere
totaal onvoorstelbaar. De collectieve herdenking van de grote tabaksgenocide zal daarom waarschijnlijk pas
in een volgende generatie plaatsvinden. Dus hier is het conceptueel model:
Roken

→ Longkanker

Het is duidelijk dat roken een belangrijke oorzaak is van longkanker. Maar is het veronderstelde
mechanisme waardoor roken tot longkanker leidt, namelijk de inwerking van teer (dat nuttige spul
waarmee je autowegen kunt maken), wel het hele verhaal? Geeft de stof teer, die bij de verbranding van
tabak vrijkomt, de volledige verklaring voor het verband tussen roken en longkanker? Met andere
woorden, is dit een direct verband?
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Dat hoeft dus helemaal niet het geval te zijn. Het kan namelijk gebeuren dat tussen de variabelen X en Y
een (sterk of zwak) direct verband te zien is, en tegelijkertijd een indirect verband via een derde,
tussenliggende variabele: de mediator (M). Daar ben je dan eindelijk, hallo Mediator! Met andere
woorden, misschien kunnen we spreken van een causaal proces waarbij X de mediator M beïnvloedt,
waarna deze op zijn beurt weer Y beïnvloedt.
Wat zou bij de causale relatie tussen roken en longkanker een mediator kunnen zijn? Je zou het liever niet
willen horen. Ordinaire hulpstoffen, en ze hebben niet eens een E-nummer. Uit medisch onderzoek blijkt
namelijk dat longkanker niet alleen wordt veroorzaakt door het inhaleren van teer uit verbrande
tabaksbladeren (het directe verband tussen roken en longkanker), maar ook indirect via het inhaleren van
de toxische, zeer kankerverwekkende hulpstoffen (hoestdempers, verslavingsversterkers,
smaakverbeteraars, etc.) die doelbewust door fabrikanten aan sigaretten worden toegevoegd. Toegegeven,
een briljant stukje denkwerk want vooral bij aspirant rokertjes helpt dat uitstekend om even door de zure
appel heen te bijten (sigarettenfabrikanten zijn erg afhankelijk van kinderen, die ze intern ‘replacement
smokers’ noemen, omdat godgeklaagd hun meest trouwe klanten het ineens laten afweten).
Dus samengevat, het roken van sigaretten leidt niet alleen tot absorptie van kankerverwekkend teer, maar
ook tot systematische opname van toxische deeltjes uit toegevoegde hulpstoffen, waarna deze genestelde
toxische deeltjes zich volledig kunnen toewijden aan het kweken van kankercellen.
Het indirecte effect noemen we ook wel “mediatie-effect”: X beïnvloedt Y indirect via tussenliggende M.
Het indirecte effect via de mediator geeft dus een meer diepgaande theoretische verklaring - beschrijft het
onderliggende mechanisme - waarmee X invloed uitoefent op Y. Deze relaties kunnen we als volgt
weergeven:
X →○
Y
○
X →○
M
○
M →○
Y
○
Of nog beter, in dit conceptueel model:

Laten we terugkeren naar het voorbeeld over afvallen, en dan voor de aardigheid eens op zoek gaan naar
een andere mogelijke derde variabele. Wat dacht je van… de leeftijd van de respondent? Leeftijd zou om te
beginnen best een confounder kunnen zijn van de relatie tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies, als
13
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bijvoorbeeld jongere mensen gemiddeld meer uren trainen en jongere mensen ook gemiddeld meer
afvallen. In dat geval zouden we statistisch moeten corrigeren voor Leeftijd. Maar zou Leeftijd ook de meer
sensationele rol van mediator kunnen spelen? Laten we dat eens proberen te beredeneren: Een indirect
effect via leeftijd zou betekenen dat een effect van training op gewichtsverlies indirect verloopt via een
verandering van de leeftijd, oftewel dat Trainingsduur van invloed is op Leeftijd en dat Leeftijd vervolgens
weer van invloed is op Gewichtsverlies. Kan dat? Vergeet het maar. Hoe oud iemand is kunnen we niet
beïnvloeden door het aantal uren training, net zomin als het aantal uren training effect kan hebben op
bijvoorbeeld het geslacht van de respondent. Met andere woorden, Leeftijd kan hier onmogelijk een
mediator zijn en het uitvoeren van een mediatie-analyse zou daarom tot een hoop onzin (en tijdverspilling)
leiden.
We hadden eerder besproken dat Caloriereductie in aanmerking komt als confounder. Zou deze derde
variabele wel een mediator kunnen zijn? Met andere woorden, zou het effect van Trainingsduur op
Gewichtsverlies indirect kunnen verlopen via Caloriereductie? Dat zou inderdaad kunnen als we theoretisch
kunnen onderbouwen dat hoe meer uren iemand traint, hoe minder calorieën iemand eet (het resultaat
van de psychologie van obsessief afvallen) en vervolgens dat de resulterende vermindering van het aantal
calorieën gepaard gaat met grotere gewichtsafname.

Analyse van het indirecte verband tussen X en Y via een mediator
Hoe kunnen we door middel van een statistische analyse bepalen of er sprake is van een indirect effect
(mediatie)? Dat doen we door eerst het conceptueel model uit te tekenen. Dan wordt het allemaal een stuk
eenvoudiger. Dit model wordt vaak afgebeeld als een triangel:

We veronderstellen in dit mediatie-model dat de onafhankelijke variabele X naast een indirect effect ook
een direct effect heeft op afhankelijke variabele Y. Dit wordt in het conceptueel model weergegeven door
een pijl van X naar Y. Dit zou je kunnen zien als de directe route die je van X naar Y kunt bewandelen. In veel
publicaties wordt dit pad c’ genoemd. Dan kan er ook nog een indirecte route van X naar Y worden
verondersteld, die loopt via tussenstation M. Hierbij kunnen we twee paden onderscheiden, namelijk eerst
van X naar M (pad a) en daarna van M naar Y (pad b). Ook deze worden in het conceptueel model door
pijlen weergegeven. Dus de paden geven de verbanden tussen de verschillende variabelen weer.
In dit simpele mediatie-model zijn er dus drie paden: a, b en c’. Nu kunnen we door middel van drie losse
regressieanalyses vaststellen hoe sterk de verbanden zijn die door de paden worden weergegeven. De
eerste regressieanalyse bekijkt het verband tussen X en M (pad a). Hier is X de predictorvariabele en M is
14
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de afhankelijke variabele. De tweede regressieanalyse bekijkt verband tussen M en Y (pad b). Dit is het
tweede deel van de route van X naar Y. Merk op dat er ook een pijl vanuit X naar Y gaat. We hebben hier
dus te maken met een meervoudige regressieanalyse met twee predictorvariabelen M en X (statistisch
gezien is dit dezelfde regressieanalyse die we uitvoeren wanneer de derde variabele een confounder is).
Dus deze analyse laat zien wat het verband is tussen M en Y, wanneer we statistisch corrigeren voor X. De
derde regressieanalyse, tenslotte, laat zien hoe sterk het (directe) verband is tussen X en Y, gecorrigeerd
voor M.
Hoe kun je nu vaststellen of er mediatie is? Je zou alvast kunnen beredeneren dat uit bovenstaande
regressieanalyses zou moeten blijken in hoeverre er een indirecte route mogelijk is van X naar Y, via M.
Wanneer er namelijk niet of nauwelijks een verband is tussen X en M (pad a), en/of tussen M en Y (pad b),
dan is het bestaan van een indirecte route niet erg plausibel. Als er geen indirect effect is, dan is het effect
dat we in een enkelvoudige regressieanalyse zouden vinden gelijk aan het directe effect (het effect van X
waarbij voor M is gecorrigeerd in de meervoudige regressieanalyse). Omgekeerd, als er geen effect in de
enkelvoudige regressieanalyse wordt gevonden, dan sluit dat niet uit dat er toch sprake is van een indirect
effect.
Maar laten terugkeren naar ons voorbeeld over afvallen. We voeren bovenstaande regressieanalyses uit,
zie Tabel 8 voor een samenvatting van de uitkomsten. De regressiecoëfficiënt voor pad a heeft de waarde b
= 3,17. Dus met ieder extra uur training wordt er gemiddeld een hoeveelheid van 3,17 calorieën minder
gegeten. Dan naar pad b. De (partiële) regressiecoëfficiënt voor pad b heeft de waarde 0,09. Dus met
iedere calorie die minder wordt gegeten wordt er (Trainingsduur constant gehouden) gemiddeld 0,09 kg
additioneel afgevallen. Er lijkt hier dus inderdaad een weg mogelijk van Trainingsduur naar Gewichtsverlies
via de mediator Caloriereductie.
Dan is er natuurlijk ook nog een directe route van Trainingsduur naar Gewichtsverlies, pad c’. De (partiële)
regressiecoëfficiënt hiervan heeft zoals we eerder zagen de waarde 0,73 en geeft het (unieke) effect van
elke extra uur training op het gewichtsverlies wanneer we Caloriereductie constant houden.

Tabel 8. Pad analyses.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
X
Y
pad
b
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trainingsduur
Caloriereductie
Trainingsduur

→ Caloriereductie
→ Gewichtsverlies
→ Gewichtsverlies

a

3,17

b

0,09

c'

0,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Berekening van het indirecte effect Het simpele verband tussen Trainingsduur op Gewichtsverlies (b =
1,02), wat we helemaal aan het begin met enkelvoudige regressieanalyse hebben berekend, wordt in
mediatie-analyse het “totale effect” genoemd. In het conceptueel model hebben we het dan over pad c.
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Dit is dus het causale verband tussen Trainingsduur en Gewichtsverlies, waarbij niet voor Caloriereductie is
gecorrigeerd. Omdat de regressiecoëfficiënt van Trainingsduur daalt wanneer er wel voor Caloriereductie
wordt gecorrigeerd (van 1,02 naar 0,73), kunnen we (mits theoretisch onderbouwd) veronderstellen dat
een deel van het totale effect van Trainingsduur op Gewichtsverlies kan worden toegeschreven aan een
indirect effect via de mediator Caloriereductie.
Hoe groot is dat indirecte effect? Hoe kunnen we dat net als de regressiecoëfficiënt in een getal
uitdrukken? Dat is heel eenvoudig. Het indirecte effect kan simpel worden berekend door aan te nemen dat
het totale effect (c) van X op Y de optelsom is van het directe (c’) en het indirecte effect. Dan kan het
indirecte effect worden berekend door van het totale effect c het directe effect c’ af te trekken. Dus
indirect effect = c - c’. Uit de gegevens van Tabel 8 kunnen we dus eenvoudig berekenen dat het indirecte
effect van Trainingsduur via Caloriereductie op Gewichtsverlies de waarde heeft van 1,02 - 0,73 = 0,29.
Het indirecte effect wordt echter meestal berekend door de regressiecoëfficiënten van paden a en b met
elkaar te vermenigvuldigen (ab). Dus het indirecte effect = ab = c - c’. Uit de gegevens van Tabel 8 kunnen
we nu berekenen dat het indirecte effect (dezelfde) waarde heeft van 3,17 x 0,09 = 0,29.
Een en ander kan worden samengevat in het conceptueel model:

Het indirecte effect van Trainingsduur op Gewichtsverlies via de mediator Caloriereductie heeft dus de
waarde 0,29. Dit resultaat geeft aan dat er inderdaad sprake is van mediatie. Hoe kunnen we het indirecte
effect op een inzichtelijke manier duiden? Nou, eigenlijk gewoon zoals we altijd doen. Net als bij
regressiecoëfficiënten gaat het hier om de verwachte verandering op de afhankelijke variabele Y bij iedere
eenheid verandering van X. Dus in ons voorbeeld geeft elk uur extra training een additioneel
gewichtsverlies – indirect via Caloriereductie – van ongeveer 0,29 kg.
Een indirect effect van 0,29 kg via Caloriereductie, wat betekent dat nu eigenlijk? Misschien valt het idee
van een indirect effect beter te begrijpen als we het principe van mediatie eens rustig met wat getallen
nalopen. In een mediatie-analyse gaan we uit van een causaal proces waarbij X de mediator M beïnvloedt,
waarna (als gevolg daarvan) de veranderde M op zijn beurt weer Y beïnvloedt. Hoe sterker het verband
tussen M en Y, hoe groter de potentiele invloed van M, en hoe meer M is veranderd door X, hoe groter het
indirecte effect van X op Y.
In ons verhaal betekent dit dat met elk extra uur training het aantal calorieën dat iemand inneemt kleiner
wordt, en dat de resulterende daling van het aantal calorieën leidt tot een additionele gewichtsafname.
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Laten we de tweede helft van de indirecte route nog eens bewandelen (pad b). Dit is het effect van de
mediator Caloriereductie op Gewichtsverlies. De regressiecoëfficiënt was hier b = 0,09. Dit is de verwachte
extra afname van het gewicht wanneer iemand 1 calorie per dag minder eet. Maar we zijn eigenlijk niet zo
geïnteresseerd in het effect van 1 calorie, we willen weten wat er gebeurt als je 3,17 calorieën minder per
dag binnenkrijgt! Dit aantal is namelijk de verwachte Caloriereductie (b = 3,17) bij ieder uur extra training
(weergegeven door pad a). Dus bij 1 calorie minder per dag verwachten we een additioneel gewichtsverlies
van 0,09 kg, en bij 3,17 calorieën is dat dan 3,17 x 0,09 = 0,29 kg. Dus het indirecte effect bestaat eruit dat
met ieder extra uur training er gemiddeld 3,17 minder calorieën wordt gesnackt, en deze reductie van 3,17
calorieën leidt tot een additionele gewichtsafname van 0,29 kg.
Dus samengevat, we hebben gevonden dat (statistisch gecorrigeerd voor Caloriereductie) het directe effect
van Trainingsduur op Gewichtsverlies in drie maanden een additionele vermindering geeft van 0,73 kg voor
elk uur extra training per week. Er is bovendien een indirect effect van Trainingsduur via de mediator
Caloriereductie. Deze bedraagt 0,29 kg additioneel gewichtsverlies voor elk uur extra training. Het totale
effect van Trainingsduur is een additioneel gewichtsverlies van 0,73 + 0,29 = 1,02 kg voor elk uur extra
training.
De interessante conclusie die we op basis van deze analyses kunnen trekken is dat we een mediatiemodel
kunnen aannemen waarin het effect van training op gewichtsverlies voor een deel indirect verloopt via een
daling van het aantal calorieën in het eten. Meer gaan bewegen helpt dus inderdaad om af te vallen en dat
heeft er blijkbaar voor een deel mee te maken dat we dan geneigd zijn minder te gaan eten.
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