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Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 7 over Kaplan-Meier en Cox 
regressie survival analyses van recidive bij meisjes 
 
Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 7.5 van hoofdstuk 7 
van het boek  
 

Bijleveld, C.C.J.H. en Commandeur, J.J.F. (2008). Multivariate analyse. Een  
inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers. 

 
met de menu-aansturing van SPSS kunnen worden uitgevoerd. De hieronder aangegeven 
paragraaf-kopjes (7.5.1 Kaplan-Meier overlevingsduur-analyses, et cetera) verwijzen 
steeds naar de corresponderende paragrafen uit het boek. 
 
Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS. 
 
7.5.1 Kaplan-Meier overlevingsduur-analyses 
 
Open het bestand meisjesmva.sav in SPSS.  
 
Gebruik het menu <Analyse, Survival, Kaplan-Meier...> om het SPPS venster ‘Kaplan-
Meier’ op te roepen. Voeg in dit venster eerst variabele v61 toe aan het ‘Time:’ veld, en 
vervolgens variabele v60 toe aan het ‘Status:’ veld: 
 

 
 
De variabele in dit veld wordt gebruikt om SPSS duidelijk te maken of de gebeurtenis (in 
dit geval recidive) wel of niet heeft plaatsgevonden. Verder moet SPSS duidelijk worden 
gemaakt welke categorie van variabele v60 staat voor ‘de gebeurtenis (namelijk recidive) 
heeft plaatsgevonden’. In dit geval is dat met een 1 gecodeerd. Klik om dit door te geven 
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op de ‘Define Event...’ knop, en geef in het opgekomen ‘Kaplan-Meier: Define Event for 
Status Variable’ venster het getal 1 op in het veld achter de optie ‘Single value:’: 

 

 
   

en klik op de ‘Continue’ knop. Het ‘Kaplan-Meier’ venster ziet er nu zo uit: 
 

 
 
Klik nu op de ‘Options...’ knop, en kies in het opgekomen ‘Kaplan-Meier: Options’ 
venster alleen voor de optie ‘Survival’ onder ‘Plots’: 
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en klik vervolgens op de ‘Continue’ knop. Klik in het ‘Kaplan-Meier’ venster ten slotte 
op de ‘OK’ knop om de analyse direct te laten uitvoeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om 
de analyse aan te sturen met de volgende command syntax: 
 
KM 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /PRINT TABLE MEAN 
  /PLOT SURVIVAL . 
 
Om een Kaplan-Meier overlevingsduur analyse van v61 op predictor variabele v44 uit te 
voeren, kies je weer het <Analyze, Survival, Kaplan-Meier...> menu, en geef je weer 
variabele v61 op als de ‘Time:’ variabele en v60 als de ‘Status:’ variabele. Zorg er ook 
voor dat de optie ‘Survival’ onder ‘Plots’ in het ‘Kaplan-Meier: Options’ venster staat 
aangevinkt (zie hierboven hoe je dit allemaal doet). 
Voeg nu echter ook variabele v44 toe aan het ‘Factor:’ veld van het ‘Kaplan-Meier’ 
venster: 
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Klik vervolgens op de ‘Compare Factor...’ knop, en vul het ‘Kaplan-Meier: Compare 
Factor Levels’ venster als volgt in: 
 

 
 
Klik op de ‘Continue’ knop, en in het ‘Kaplan-Meier’ venster op de ‘OK’ knop om de 
analyse direct te laten uitvoeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om de analyse aan te sturen 
met de volgende command syntax: 
 
KM 
  v61 BY v44  /STATUS=v60(1) 
  /PRINT TABLE MEAN 
  /TEST LOGRANK 
  /TREND 
  /COMPARE OVERALL POOLED  
  /PLOT SURVIVAL . 
  
7.5.2 Cox regressie overlevingsduur-analyses 
 
Om de samenhang tussen de afhankelijke variabele v61 (tijdsduur tot recidive) en de 
onafhankelijke variabele v44 (delinquente vrienden) te onderzoeken met een Cox 
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regressie kies je het menu <Analyze, Survival, Cox Regression...>. In het ‘Cox 
Regression’ venster geef je op precies dezelfde manier als in het ‘Kaplan-Meier’ venster 
op wat de ‘Time:’ variabele is en wat de ‘Status:’ variabele (zie boven). Voeg vervolgens 
variabele v44 in het ‘Cox Regression’ venster toe aan het ‘Covariates:’ veld: 
 

 
 
en laat de methode achter ‘Method:’ op ‘Enter’ staan. Klik op de ‘Categorical...’ knop, en 
voeg in het opgekomen ‘Cox Regression: Define Categorical Covariates’ eerst variabele 
v44 toe aan het ‘Categorical Covariates:’ veld: 
 

 
 
Kies achter ‘Reference Category:’ voor de optie ‘First’, en klik vervolgens op de 
‘Change’ knop waarna het venster er zo uitziet: 
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Je hebt SPSS hiermee duidelijk gemaakt dat categorie 1 (= geen delinquente vrienden) 
van variabele v44 als referentie categorie moet worden gebruikt. Klik nu op de 
‘Continue’ knop, en klik in het ‘Cox Regression’ venster op de ‘Plots...’ knop. Vink in 
het ‘Cox Regression: Plots’ venster optie ‘Survival’ onder ‘Plot Type’ aan, en voeg 
vervolgens variabele v44 toe aan het veld achter ‘Separate Lines for:’: 
 

 
 
Dit zorgt ervoor dat SPSS de aparte overlevingsfuncties plot voor de categorieën wel en 
geen delinquente vrienden van variabele v44 in de uitvoer afdrukt. 
 
Klik nu op de ‘Continue’ knop, en in het ‘Cox Regression’ venster op de ‘Options...’ 
knop, en zorg ervoor dat het ‘Cox Regression: Options’ venster als volgt wordt ingevuld: 
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Klik ten slotte op de ‘Continue’ knop, en in het ‘Cox Regression’ venster op de ‘OK’ 
knop om de analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om de analyse 
aan te sturen met de volgende command syntax: 
 
COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /PATTERN BY v44 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1) 
  /METHOD=BSTEP(LR) v44 
  /PRINT=CI(95) 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
Een Cox regressie van variabele v61 op variabelen v14, v39, v44, v50, v52 en v54 voer je 
uit door in eerste instantie dezelfde stappen te doorlopen als de hierboven beschreven 
Cox regressie met alleen covariaat v44. In plaats van alleen variabele v44 aan het 
‘Covariates:’ veld van het ‘Cox regression’ venster toe te voegen, voeg je nu echter 
zowel v14, v39, v44, v50, v52 als v54 aan dit veld toe: 
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Door in dit venster op de ‘Categorical...’ knop te klikken, kun je er (net als hierboven) in 
het ‘Cox Regression: Define Categorical Covariates’ voor zorgen dat bij de nominale 
variabelen v44, v50, v52 en v54 de eerste categorie als referentie categorie wordt 
gebruikt bij het berekenen van de hazard ratio’s: 

 

 
 
Klik op de ‘Continue’ knop, en kies vervolgens achter ‘Method:’ in het ‘Cox Regression’ 
venster voor de ‘Forward: LR’ methode: 
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Net als eerder beschreven kun je de 95% betrouwbaarheidsintervallen van de hazard 
ratio’s opvragen door op de ‘Options...’ knop te klikken en het ‘Cox Regression: Options 
venster’ als volgt in te vullen: 

 

 
 

Klik op de ‘Continue’ knop in dit venster om je keuzes te bevestigen, en klik in het ‘Cox 
Regression’ venster ten slotte op de ‘Save...’ knop. Vink in het opgekomen ‘Cox 
Regression: Save New Variables’ venster onder ‘Diagnostics’ de optie ‘DfBeta(s)’ aan: 
 

 



Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk7 10

 
Klik in dit venster op de ‘Continue’ knop, en in het ‘Cox Regression’ venster op de ‘OK’ 
knop om deze analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om de 
analyse aan te sturen met de volgende command syntax: 

 
COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1)/ CONTRAST (v50)=Indicator(1)  
  /CONTRAST (v52)=Indicator(1)/ CONTRAST (v54)=Indicator(1) 
  /METHOD=FSTEP(LR) v14 v39 v44 v50 v52 v54 
  /PRINT=CI(95) 
  /SAVE=DFBETA 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
Afgezien van de uitvoer in het SPSS ‘Output – SPSS Viewer’ zijn er ook zes nieuwe 
variabelen aan je bestand toegevoegd, DFB1_1 tot en met DFB6_1 geheten. Dit zijn de 
DfBeta variabelen die je in het ‘Cox Regression: Save New Variables’ venster hebt 
opgevraagd. Vier van deze DfBeta variabelen (namelijk DFB1_1 tot en met DFB4_1) 
bevatten alleen maar ontbrekende waarden. Dat komt omdat de bijbehorende vier 
predictor variabelen (v14, v39, v44 en v50) niet in het uiteindelijke model zijn 
opgenomen. De scatterplot van de DfBeta’s voor predictor variabele ‘v52’ uitgezet tegen 
variabele ‘idnummer’ verkrijg je door het menu <Graphs, Legacy Dialogs, Scatter/Dot...> 
in SPSS 15.0 te kiezen (in SPSS 14.0 is dat het menu <Graphs, Scatter/Dot...>, en in het 
‘Scatter/Dot’ venster te klikken op ‘Simple Scatter’: 

 

 
 
en vervolgens op de ‘Define’ knop te klikken. Voeg in het opgekomen ‘Simple 
Scatterplot’ venster variabele DFB5_1 toe aan het veld ‘Y: axis’ en variabele ‘idnummer’ 
toe aan het ‘X: axis’ veld: 
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en klik op de ‘OK’ knop om deze analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ 
knop om de analyse aan te sturen met de volgende command syntax: 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB5_1 
  /MISSING=LISTWISE . 
 
Voer dezelfde handelingen uit om een scatter plot te krijgen van variabele ‘DFB6_1’ 
uitgezet tegen variabele ‘idnummer’ in je bestand. Door op het laatst op de ‘Paste’ knop 
te klikken in plaats van op de ‘OK’ knop krijg je de volgende command syntax: 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB6_1 
  /MISSING=LISTWISE . 
 
Kies – om alleen die 145 meisjes uit het bestand te selecteren die een waarde kleiner dan 
0.05 hebben op variabele DFB6_1 – het menu <Data, Select Cases...> en klik in het 
‘Select Cases’ venster op de optie ‘If condition is satisfied’: 
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Klik op de ‘If...’ knop en vul in het lege veld van het ‘Select Cases: If’ venster de 
tekst ‘DFB6_1 < 0.05’ in, als volgt: 
 

 
 
 
Klik in dit venster vervolgens op de ‘Continue’ knop, en in het ‘Select Cases’ venster op 
de ‘OK’ knop, en je zult in je SPSS Data Editor venster zien dat er 3 cases zijn 
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doorgestreept: cases 34, 45 en 48 met ‘idnummer’ gelijk aan 5042, 5053 en 5056. Deze 3 
meisjes zullen hiermee uitgesloten worden van verdere analyses. 
Klik je niet op de ‘OK’ knop in het ‘Select Cases’ venster, maar op de ‘Paste’ knop, dan 
kun je ook de volgende command syntax gebruiken om diezelfde 145 meisjes te 
selecteren: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(DFB6_1 < 0.05). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
 
Doorloop vervolgens opnieuw alle bovenbeschreven stappen om een Cox regressie van 
variabele v61 op variabelen v14, v39, v44, v50, v52 en v54 uit te voeren voor deze 145 
meisjes, met als enige verschil dat je in het ‘Cox Regression: Save Variables’ venster nu 
ook nog de ‘Partial residuals’ optie aanvinkt: 
 

 
 
Klik op de ‘Continue’ knop van dit venster, en vervolgens op de ‘OK’ knop van het ‘Cox 
Regression’ venster om deze analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ 
knop om de analyse aan te sturen met de volgende command syntax: 
 
COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1)/ CONTRAST (v50)=Indicator(1)  
  /CONTRAST (v52)=Indicator(1)/ CONTRAST (v54)=Indicator(1) 
  /METHOD=FSTEP(LR) v14 v39 v44 v50 v52 v54 
  /PRINT=CI(95) 
  /SAVE=PRESID DFBETA 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
7.5.3 Controles op assumpties 
 
Na afloop van deze laatste analyse zijn er in totaal twaalf nieuwe variabelen aan je data 
bestand toegevoegd: zes variabelen met de partiële residuen van iedere predictor 
variabele, PR1_2 tot en met PR6_2 geheten, en zes variabelen met de residuele DfBeta’s, 
DFB1_2 tot en met DFB6_2 geheten. Opnieuw bevatten vier van de variabelen met 
partiële residuen (namelijk PR1_2 tot en met PR4_2), en vier van de DfBeta variabelen 
(namelijk DFB1_2 tot en met DFB4_2) alleen maar ontbrekende waarden, omdat de 
bijbehorende vier predictor variabelen (v14, v39, v44 en v50) niet in het uiteindelijke 
model zijn opgenomen. Hoe je nu opnieuw scatter plots van de DfBeta’s uitgezet tegen 



Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk7 14

variabele ‘idnummer’ kunt maken is hierboven in paragraaf 7.5.2 al uit de doeken 
gedaan. Zorg er hierbij steeds voor dat alleen die 145 meisjes zijn geselecteerd die 
waarden kleiner dan 0.05 op variabele DFB6_1 hebben! Dat laatste geldt ook voor alle 
volgende analyses. 
 
De plots met partiële residuen, inclusief best passende regressielijnen, voor de predictor 
variabelen v52 en v54 worden als volgt verkregen. De scatterplot van de partiële residuen 
voor predictor variabele v52 uitgezet tegen variabele v61 verkrijg je door het menu 
<Graphs, Legacy Dialogs, Scatter/Dot...> in SPSS 15.0 te kiezen (in SPSS 14.0 is dat het 
menu <Graphs, Scatter/Dot...>), en in het ‘Scatter/Dot’ venster weer te klikken op 
‘Simple Scatter’: 
 

 
 

en vervolgens op de ‘Define’ knop te klikken. Voeg in het opgekomen ‘Simple 
Scatterplot’ venster variabele PR5_2 toe aan het veld ‘Y: axis’ en variabele v61 toe aan 
het ‘X: axis’ veld: 
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en klik op de ‘OK’ knop om deze analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ 
knop om de analyse aan te sturen met de volgende command syntax: 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=v61 WITH PR5_2 
  /MISSING=LISTWISE . 
 
Dat levert de volgende scatter plot op:  
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Door te dubbelklikken op deze plot in het SPSS uitvoer venster kun je ook de best 
passende regressielijn aan deze plot toevoegen. Na dubbelklikken verschijnt het volgende 
venster: 
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Klik in dit ‘Chart Editor’ venster op het vijfde icoon (van links af geteld) in de derde en 
onderste laag van icoons boven de scatterplot (dat is dit icoon: ). Er verschijnt alweer 
een nieuw venster: 
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Kies in dit venster – voorzover dat al dat niet gebeurd mocht zijn – de ‘Linear’ optie, en 
klik vervolgens op de ‘Close’ knop van dit ‘Properties venster’. Het resultaat is de 
volgende scatter plot inclusief de best passende regressielijn van de regressie van de 
partiële residuen op de tijd: 
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Voer dezelfde handelingen uit op de partiële residuen in variabele ‘PR6_2’ in je data 
bestand, waarmee je de volgende scatter plot verkrijgt: 
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Deze laatste twee scatter plots gebruik je om te onderzoeken of de significante 
predictoren in je Cox regressie analyse voldoen aan de aanname van proportionele 
hazards. Als aan deze aanname wordt voldaan dan horen de regressielijnen in 
bovenstaande twee scatter plots ongeveer in de buurt te liggen van de X-as. Bovenstaande 
scatter plots suggereren dat dat in deze Cox regressie analyse inderdaad het geval is want 
de regressielijnen liggen allebei dicht in de buurt van de X-as van deze scatter plots. 
 
Je kunt ten slotte ook nog kunnen toetsen of de regressiegewichten van deze regressie 
lijnen al dan niet significant van nul afwijken (als aan de aanname van proportionele 
hazards wordt voldaan dan mogen deze regressiegewichten niet significant van nul 
afwijken). Kies hiervoor het SPSS menu <Analyze, Regression, Linear...>. Voeg in het 
opgekomen ‘Linear Regression’ venster variabele ‘PR5_2’ toe aan het ‘Dependent:’ veld, 
en voeg variabele v61 toe aan het ‘Independent(s):’ veld: 
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Klik op de ‘OK’ knop om deze analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ 
knop om de analyse aan te sturen met de volgende command syntax:  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PR5_2 
  /METHOD=ENTER v61 . 
 
Volg dezelfde procedure om een een regressie analyse uit te voeren van variabele 
‘PR6_2’ op variabele ‘v61’ in je bestand. Door op het laatst op de ‘Paste’ knop te klikken 
in plaats van op de ‘OK’ knop krijg je de volgende command syntax: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PR6_2 
  /METHOD=ENTER v61 . 
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7.5.4 Volledige aansturing met command syntax 
 
Alle hierboven besproken analyses kunnen ook met één muisklik worden uitgevoerd door 
de volgende command syntax integraal naar een SPSS syntax venster te kopiëren, te 
selecteren en dan te runnen: 
 
  
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Bestand meisjesmva.sps met SPSS command syntax     . 
COMMENT voor alle survival analyses van data file meisjesmva.sav  . 
COMMENT zoals besproken in hoofdstuk 7 van                                  . 
COMMENT Bijleveld, C.C.J.H. en Commandeur, J.J.F. (2008).          . 
COMMENT Multivariate Analyse. Den Haag: Boom Juridische           . 
COMMENT uitgevers. 
COMMENT *****************************************************************. 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Kaplan-Meier survival analyse van duurvariabele v61      . 
COMMENT *****************************************************************. 
KM 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /PRINT TABLE MEAN 
  /PLOT SURVIVAL . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Kaplan-Meier survival analyse van duurvariabele v61      . 
COMMENT met covariaat v44                                                              . 
COMMENT *****************************************************************. 
KM 
  v61 BY v44  /STATUS=v60(1) 
  /PRINT TABLE MEAN 
  /TEST LOGRANK 
  /TREND 
  /COMPARE OVERALL POOLED  
  /PLOT SURVIVAL . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Cox regressie analyse van duurvariabele v61                  . 
COMMENT met covariaat v44                                                             . 
COMMENT *****************************************************************. 
COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /PATTERN BY v44 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1) 
  /METHOD=BSTEP(LR) v44 
  /PRINT=CI(95) 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Cox regressie analyse van duurvariabele v61                  . 
COMMENT met covariaten v44, v39, v44, v50, v52 en v54                  . 
COMMENT en voeg DfBeta's toe aan bestand meisjesmva.sav          . 
COMMENT *****************************************************************. 
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COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1)/ CONTRAST (v50)=Indicator(1)  
  /CONTRAST (v52)=Indicator(1)/ CONTRAST (v54)=Indicator(1) 
  /METHOD=FSTEP(LR) v14 v39 v44 v50 v52 v54 
  /PRINT=CI(95) 
  /SAVE=DFBETA 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Maak scatterplots van idnummer bij DfBeta's                   . 
COMMENT van covariaten v52 en v54                                                . 
COMMENT *****************************************************************. 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB5_1 
  /MISSING=LISTWISE . 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB6_1 
  /MISSING=LISTWISE . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Verwijder cases 34, 45 en 48 (uitbijters op DFB6_1         . 
COMMENT van v54) uit verdere Cox regressie analyses                    . 
COMMENT *****************************************************************. 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(DFB6_1 < 0.05). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Herhaal Cox regressie analyse van duurvariabele v61     . 
COMMENT met covariaten v44, v39, v44, v50, v52 en v54                 . 
COMMENT zonder cases 34, 45 en 48,  en schrijf Schoenfeld           . 
COMMENT residuen ook weg naar meisjesmva.sav                           . 
COMMENT *****************************************************************. 
COXREG 
  v61 /STATUS=v60(1) 
  /CONTRAST (v44)=Indicator(1)/ CONTRAST (v50)=Indicator(1)  
  /CONTRAST (v52)=Indicator(1)/ CONTRAST (v54)=Indicator(1) 
  /METHOD=FSTEP(LR) v14 v39 v44 v50 v52 v54 
  /PRINT=CI(95) 
  /SAVE=PRESID DFBETA 
  /PLOT SURVIVAL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Maak opnieuw scatterplots van idnummer bij DfBeta's     . 
COMMENT van covariaten v52 en v54                                                . 
COMMENT *****************************************************************. 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB5_2 
  /MISSING=LISTWISE . 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=idnummer WITH DFB6_2 
  /MISSING=LISTWISE . 
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COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Maak ook scatterplots van overlevingsduur bij                  . 
COMMENT Schoenfeld residuen van covariaten v52 en v54               . 
COMMENT als check op aanname van proportionele hazards            . 
COMMENT *****************************************************************. 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=v61 WITH PR5_2 
  /MISSING=LISTWISE . 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=v61 WITH PR6_2 
  /MISSING=LISTWISE . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Toets of regressie van Schoenfeld residuen op                . 
COMMENT overlevingsduur al dan niet significant is (liever niet!)       . 
COMMENT *****************************************************************. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PR5_2 
  /METHOD=ENTER v61 . 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT PR6_2 
  /METHOD=ENTER v61 . 
 
COMMENT *****************************************************************. 
COMMENT Maak selectie van cases weer ongedaan                         . 
COMMENT *****************************************************************. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE . 
 


