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Radder gaat met zijn discussie over reproduceerbaarheid in op een belang-
rijk en actueel thema binnen empirische wetenschappen in het algemeen, 
en de psychologie in het bijzonder. Hoewel zijn analyse van de verschillende 
types van reproduceerbaarheid nuttig is, is de conclusie die hij trekt over 
wat wetenschappers moeten doen niet alleen ongefundeerd, maar ook 
schadelijk voor een cumulatieve wetenschap. In deze reactie licht ik kort 
toe waarom empirische wetenschappers de aanbeveling van Radder in 
het verleden al hebben genegeerd, en waarom ze dat in de toekomst ook 
moeten blijven doen.

Toen het onderzoek uit CERN naar de Higgs boson in juli 2012 aan de 
wereld gepresenteerd werd, werden er conclusies getrokken op basis van de 
gegevens van twee onderzoeksteams, die beide hetzelfde gevonden hadden. 
Radder beargumenteert dat het niet nuttig is om zulke reproducties uit te 
voeren, en geeft de voorkeur aan (conceptuele) replicaties. Het lijkt hem 
beter “primair te streven naar replicaties en alleen reproducties van het 
hele proces (door anderen) uit te voeren als daar aanwijsbare theoretische of 
praktische redenen voor zijn.” Waarom wordt het advies van Radder in een 
van de belangrijkste empirische ontdekkingen van de afgelopen decennia 
volledig genegeerd, ondanks de enorm hoge kosten die de reproductie van 
een experiment met zich meebrengt in deze context? De reden is dat empi-
rische wetenschap meer is dan begrijpen. Minstens zo belangrijk is de taak 
van empirisch onderzoek om uitspraken te doen over de waarschijnlijkheid 
van observaties, om zo te bepalen welke effecten het begrijpen waard zijn, 
en welke beter aan toeval kunnen worden toegeschreven. Deze kant van 
het verhaal wordt door Radder volledig genegeerd, maar een bespreking 
van het nut van reproducties en replicaties zonder het meenemen van de 
waarschijnlijkheid dat empirische observaties iets zeggen over de werkelijk-
heid kan nooit het hele verhaal vertellen.
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Radder schrijft over waarnemen, maar bedoelt daarmee veelal ‘statisti-
sche inferentie’. Het bestaan van de Higgs boson werd geïnfereerd op basis 
van de waarschijnlijkheid waarmee een bepaald patroon in de data werd 
gevonden. De grenswaarde van de onwaarschijnlijkheid waarmee deze 
patronen toegeschreven kunnen worden aan het toeval is in de natuurkunde 
5 sigma, in de psychologie p < .05, maar is in alle disciplines gebaseerd op 
vergelijkbare statistiek. Metingen hebben variantie, en hoe meer data je hebt, 
hoe kleiner de variantie, en hoe nauwkeuriger de statistische inferenties 
die je maakt zijn. Radder praat over studies alsof de waarnemingen alleen 
betwist kunnen worden op basis van hun conceptuele interpretatie. Als dat 
zo was, en elke uitkomst van een studie in dezelfde mate een vermindering 
in de waarschijnlijkheid dat een theoretisch idee waar is zou betekenen, dan 
was de empirische wetenschap tot mislukking gedoemd. Er zou geen sprake 
zijn van progressieve en degeneratieve onderzoekslijnen (Lakatos: 1970), en 
alle empirische vraagstukken zouden verzanden in f ilosofische discussies.

Gelukkig is dat niet zo. In plaats van eindeloze argumenten over de 
conceptuele interpretaties van onderzoeksuitkomsten, waarbij elke onder-
zoeksuitkomst dezelfde waarde krijgt toegeschreven, staat een combinatie 
van statistische inferentie en theoretische voorspellingen ons toe om te 
differentiëren in de mate waarin empirische resultaten ons inzicht geven 
in de waarschijnlijkheid dat uitspraken waar zijn. De empirische cyclus 
is hiermee onder meer in staat geweest om twijfel zoals deze door Rad-
der geuit wordt over of “experimenten in de psychologie betrouwbare en 
zinvolle kennis kunnen opleveren” weg te nemen. Waar deze discussie 
30 jaar geleden nog erg populair was (Gergen: 1985), heeft de empirische 
werkelijkheid theoretische vingeroefeningen zoals het in twijfel trekken 
van de psychologie als empirische wetenschap al lang ingehaald (al is 
het psychologen te verwijten dat ze zich te weinig aantrekken van deze 
aanhoudende kritiek binnen andere disciplines om de moeite te nemen 
deze te weerleggen).

Laat ik een voorbeeld geven. Het sociaalpsychologische ‘voet-in-de-
deur’ effect beschrijft hoe mensen meer geneigd zijn om met een groot 
verzoek in te stemmen na een klein verzoek, dan wanneer het grote verzoek 
direct gedaan wordt. Externe validiteit is hier geen enkel probleem – al 
in de originele studie werden gewone mensen thuis opgebeld door een 
onbekend onderzoeksbureau met de vraag of ze kort wilden aangeven 
welke schoonmaakproducten ze gebruikten (het kleine verzoek) waarna 
het grote verzoek volgde: Of een team van het onderzoeksbureau enkele 
uren ongestoord en in volledige vrijheid door het huis van de persoon die 
opgebeld werd mocht lopen om te kijken hoe en waarmee het huis schoon 
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werd gehouden. Als mensen alleen het grote verzoek kregen, ging minder 
dan 25% van de mensen hiermee akkoord. Na een klein verzoek, was dit 
meer dan 50%.

Als allebei deze percentages de lezer wat hoog lijken, dan is het misschien 
nuttig om te vermelden dat dit onderzoek in 1966 gedaan werd (Freedman 
& Fraser: 1966). We leven niet langer in een tijd waarin we vreemden na 
telefonisch contact de toestemming geven enkele uren in ons huis rond te 
lopen. Het onderzoek kan dus nooit meer gereproduceerd worden. Dat is 
geen enkel probleem voor de psychologie, omdat we goed kunnen voorspel-
len wanneer het voet-in-de-deur effect werkt (Burger: 2009). Zo’n goed 
begrip hebben we niet van alle psychologische effecten. Radder merkt 
terecht op dat social priming een gebied is waar de waarschijnlijkheid dat 
effecten optreden nog veel minder zeker is, laat staan dat we de effecten 
goed genoeg begrijpen zodat we ze kunnen voorspellen.

Juist onder deze omstandigheden, wanneer de waarschijnlijkheid van 
een effect nog relatief onzeker is, is de reproduceerbaarheid van onderzoek 
van essentieel belang voor een empirische wetenschap. Het advies van 
Radder om te streven naar conceptuele replicaties is precies datgene wat in 
social priming onderzoek de afgelopen 20 jaar vooral gedaan is, en wat heeft 
geleid tot een degeneratieve onderzoekslijn. Als je niet kunt voorspellen 
wanneer een effect optreedt, is het belangrijk dat je een effect in ieder geval 
kunt reproduceren. Dit is ook de reden waarom Koole en Lakens (2012) 
stellen dat onderzoek reproduceren een “sure and simple way to improve 
psychological science” is. Juist als we onderzoekers de gelegenheid geven 
om te vluchten in ad-hoc redenaties over mogelijke verklaringen voor het 
uitblijven van een effect, wat bij conceptuele replicaties altijd mogelijk is, 
zijn we verzekerd van een degeneratieve onderzoekslijn (LeBel & Peters: 
2011).

Radder bekritiseert deze aanpak omdat de zwakke theoretische basis 
in sommige subdomeinen van de psychologie (zoals bij social priming on-
derzoek) te inadequaat is om de materiele realisering van het experiment 
volledig te controleren. In een voetnoot verwijst hij naar de mogelijkheid 
dat triviale details zoals de dag van de week en de kleur van de wanden 
effecten kunnen beïnvloeden. Dit is vanzelfsprekend een contradictio in 
terminis. Als deze details werkelijk triviaal zijn, dan beïnvloedden ze het 
effect niet, en als ze het effect beïnvloeden, zijn ze niet triviaal.

Omdat Radder geen aandacht besteedt aan de statistische waarschijn-
lijkheid waarmee experimenten ons iets leren over de werkelijkheid, is 
hij niet in staat om de vraag te stellen die er werkelijk toe doet, voordat 
hij zijn conclusies trekt over het belang van reproducties en replicaties. 
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De vraag die een empirische wetenschap zich in de eerste plaats stelt is: 
Hoe waarschijnlijk is het dat empirische observaties toeval waren, en 
hoe waarschijnlijk is het dat deze observaties gemodereerd worden door 
onbekende factoren zoals de dag van de week, de kleur op de muren, etc.? 
Hoe moeilijker het is om een effect te reproduceren, des te waarschijnlijker 
het is dat een effect toeval was. Zoals met alle probabilistische oordelen 
geeft een reeks van gefaalde reproducties geen zekerheid, maar het maakt 
het wel steeds waarschijnlijker dat een eerder gerapporteerd effect toeval 
is. Op een gegeven moment mogen we aannemen dat de bewijslast komt 
te liggen bij de onderzoeker die zegt dat het effect bestaat, in plaats van bij 
de persoon die niet in staat was om het te reproduceren.

De conceptuele replicaties die Radder voorstelt werken uitstekend als het 
initiële effect met een redelijke mate van betrouwbaarheid is waargenomen. 
Maar de neiging om onderzoeksresultaten die misschien puur toeval zijn 
te interpreteren is juist de valkuil waar de sociale psychologie na 20 jaar 
uit probeert te klimmen. Deze inzichten moeten meegenomen worden 
in een wetenschapsf ilosof ie die in enige mate relevant probeert te zijn 
voor andere vakgebieden. Er zijn zonder twijfel grote problemen binnen 
enkel de psychologie. Maar de analyse van die problemen, en mogelijke 
oplossingen van die problemen, wordt het beste gedaan door psychologen 
zelf (bijv., Meehl: 1990; Nosek, Spies, & Motyl: 2012). Het zou mooi zijn als 
wetenschapsf ilosofen hieraan bij konden dragen, maar dan is een beter 
begrip van het belang van statistische inferenties in een empirische weten-
schap wel essentieel. 
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