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   alle wetenschap 
is de nieuwsgierige mens.

Natuurlijk is niet ieder mens nieuws-
gierig. Mensen verschillen van elkaar
en zijn als individuen ook nog eens
veranderlijk. De mens van honderd
jaar geleden is anders dan de mens
van nu. De wetenschap van nu zal
ook anders zijn dan de wetenschap
over honderd jaar. Veranderingen zul-
len altijd plaatsvinden. Dat is wellicht
de belangrijkste reden dat er een pret-

tig spanningsveld is tussen weten-
schap en samenleving. De samenle-
ving houdt van heldere, overzichtelij-
ke feiten. De wetenschap wil ‘de waar-
heid’ achterhalen en vaststaande fei-
ten zichtbaar maken met het risico
dat deze feiten kunnen worden ach-
terhaald. Het is voor iedereen zinvol
om feiten en fictie van elkaar te kun-
nen scheiden. Als de bevolking denkt
dat er na een zonsverduistering altijd
een aardbeving volgt, kan de weten-
schapper onderzoeken of dat verband
een feit of fictie is.

Objectief versus subjectief De
wetenschap heeft de samenleving uit-
stekende diensten bewezen. ‘Dat is
niet wetenschappelijk bewezen’ houdt
een gevoelige diskwalificatie in. Deze
diskwalificatie van ‘de waarheid’ heeft
sterk te maken met het verschil in
waardering van ‘objectief ’ en ‘subjec-

tief ’. Waarbij objectief staat voor ‘feit’
en subjectief voor ‘fictie’.

De wetenschap dicteert onder ande-
re dat uitspraken onafhankelijk van
de waarnemer moeten zijn, willen de
onderzoeksresultaten in ‘de tempel
van de waarheid’ mogen worden
opgeslagen. Maar zoals wel vaker
gebeurt bij instituten die over veel
macht beschikken, wordt de scha-
duwzijde van dit machtsbolwerk
steeds duidelijker zichtbaar. De
wetenschappelijke onderzoeksmetho-
de kan als een dictaat worden opge-
legd. De nieuwsgierige mens staat dan
niet meer centraal. Het voordeel is dat
er wetenschappelijk kan worden
geproduceerd, hoe meer hoe beter.
Want kwantiteit is beter controleer-
baar dan kwaliteit. Illustratief hier-
voor is de vraag om een vragenlijst
integraal over te nemen zodat twee
onderzoeken met elkaar konden wor-
den vergeleken. Deze vragenlijst had
echter op een ander onderzoek
betrekking.

Onderzoek    Veel wetenschappers
krijgen spontaan uitslag van de uit-
spraak dat alles met alles samenhangt.
Om in het oerwoud van beweging en
veranderingen toch wetenschappelijk
onderzoek te kunnen doen, wordt er
ingegrepen. Zo kan de factor tijd wor-
den genegeerd of kan er een kader
omheen worden gebouwd. Bijvoor-
beeld door het onderzoek met men-
sen in een wetenschappelijke onder-
zoeksruimte te laten plaatsvinden. De
wetenschapper legt zijn medemens
iets voor en hij noteert de reacties. Hij
bedenkt een theorie en lijkt voorspel-
lingen te kunnen doen, bijvoorbeeld
de stimulus-responsetheorie. Door
uitkomsten te kunnen voorspellen,
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lijkt deze theorie ‘de waarheid’ te zijn.
Uiteraard gaat deze theorie alleen op
in een onderzoeksruimte en heeft het
in de dagelijkse praktijk beperkte
betekenis. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft echter zo’n sterke uitstra-
ling dat veel psychologiestudenten
ervan overtuigd zijn dat deze theorie
de dagelijkse praktijk weergeeft.
Vanuit een wetenschappelijk stand-
punt is deze werkwijze allemaal goed
te verdedigen. Je transformeert
onhandelbare complexe materie naar
een hanteerbare materie en reduceert
het aantal variabelen om onderzoek
te kunnen doen. ‘The show must go
on’.

Mechanistisch model    De psy-
chosomatische structuur van de mens
is het ongrijpbare zand dat de weten-
schappelijke machine stoort. Het
beeld van de mens als een onvoor-
spelbaar psychosomatisch wezen
maakt deze wetenschapper niet echt
blij. Het vraagt immers om een visie
en om een wereldbeeld. Om deze las-
tige kwestie te omzeilen, is een
mechanistisch wereldbeeld gecreëerd.

Als op basis van wetenschappelijk
onderzoek de aanbeveling wordt
gegeven dat dikke mensen minder
moeten eten en meer moeten bewe-
gen, hebben we te maken met een
voorbeeld van een wetenschappelijk-
mechanistische denkwijze. Helaas
blijkt deze aanbeveling nauwelijks
effect te hebben voor het afvallen.
Zelfs zwaarlijvige wetenschappers die
deze oplossing persoonlijk verkondi-
gen, blijken niet in staat te zijn om
het juiste gewicht te bereiken.

Als uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat je minder kans op kanker
hebt als je veel groenten (of iets
anders) eet, ligt daar ook een mecha-
nistisch mensbeeld aan ten grondslag.
Je weet dan dat deze uitspraak bin-
nenkort of over enkele jaren weer
moet worden herroepen op basis van
een ander, even wetenschappelijk
onderzoek. Voortschrijdend inzicht
heet het dan. Het beeld lijkt op de
hond die achter zijn staart aanrent en

het idee heeft dat hij het antwoord nu
bijna te pakken heeft.

Het wetenschappelijke onderzoeks-
model ‘dwingt’ de onderzoeker om
van bezielde wezens, machines te
maken. Als het machientje stuk is, is
er een medicijn beschikbaar. De mens
wordt gedegradeerd tot een poel van
chemische reacties. Chemisch ingrij-
pen moet de machine weer op orde
krijgen. Door de bezieling of de psy-
chologische component te negeren,
maakt de wetenschapper het object
van studie plat om het onderzoek
hanteerbaar te houden.

De psychosomatische wisselwerking
maakt het de onderzoeker lastig. Je
kunt het negeren door te geloven dat
alle mensen aan elkaar gelijk zijn.
Smaakonderzoek voer je dan bijvoor-
beeld uit met zoveel mogelijk consu-
menten of ‘units’. Hoe meer hoe beter.
Je zorgt voor een representatieve
steekproef. Dat is wetenschappelijk.
Verder zorg je er voor dat alle deelne-
mers onafhankelijk van elkaar de pro-
ducten proeven in neutrale witte hok-
jes. Daarmee zijn aan de belangrijkste
voorwaarden van wetenschappelijk
onderzoek voldaan. Dat het proeven
van een product in een wit hokje niet
representatief is voor de dagelijkse
gang van zaken, wordt weerlegd met
het argument dat wetenschappelijk
onderzoek op een andere manier niet
uitvoerbaar is. Je kunt de consument
thuis immers niet controleren? 

Trouwens, hoe ziet een representa-
tieve steekproef er eigenlijk uit?
Moeten het regelmatige gebruikers
van het product zijn of mag het in
principe iedereen zijn? Moeten de
deelnemers goed kunnen proeven of
verstoort dat de representativiteit?
Ziekte heeft ook psychosomatische
dimensies en door de dimensie ‘psy-
che’ eraf te halen, wordt de zieke
machine opeens toegankelijk voor
wetenschappelijke onderzoeksproto-
collen. Blijft de vraag waarom de
geneeskunde zo weinig vorderingen
maakt en er zoveel mensen langdurig
medicijnen gebruiken.

Evaluatie van onderzoek    Te veel
onderzoeksresultaten hebben nu een
beperkte datum van houdbaarheid.
Het mechanistische mensbeeld is te
algemeen geaccepteerd bij vele takken
van wetenschap. De nieuwsgierige
wetenschapper dient terug te keren.
Het is verstandig dat het zeer behoed-
zaam gebeurt, want zowel burger als
wetenschapper zijn gesteld geraakt op

dat mechanische beeld. De patiënt
laat de behandeling van zijn ziekte
graag aan de dokter over. De zwaarlij-
vige mens wacht ongeduldig op de
wonderpil tegen overgewicht. De ang-
stige mens zoekt steun bij hulpverle-
ners die hun angsten willen overne-
men. Zolang de mens zijn eigen over-
tuigingen niet ter discussie durft te
stellen om daarmee de verantwoorde-
lijkheid voor zijn eigen gedrag te
nemen, zullen veranderingen lang-
zaam gaan. Laten we beginnen met
kritischer te kijken naar het verschijn-
sel van uiterste houdbaarheid van
wetenschappelijke uitkomsten en 
de roep om voortgezet onder-
zoek.

Zwaarlijvige mens wacht ongeduldig

op wonderpil tegen overgewicht

Bij onderzoek wordt rekening gehouden met somatische
parameters. De psychologische parameters die volgens
Cramwinckel een grotere invloed hebben op de gezond-
heid (neem bijvoorbeeld de verschillen tussen optimisten
en pessimisten) worden vaak buiten beschouwing gela-
ten. Bepaalde bevindingen volgens het somatische
onderzoeksmodel meten volgens hem minder dan de
helft van de werkelijkheid. Dat resulteert in tijdelijke
waarheden. Want de werkelijkheid is complexer dan dat
somatisch onderzoek kan meten. Wat vandaag waar is,
zal met ander onderzoek weer onderuit gehaald worden.
Tientallen jaren geleden waren enkel onverzadigde vet-
zuren slecht, nu denkt men daar anders over. Vroeger
waren suikers erg slecht, ook daar denkt men nu anders
over. Nu zijn bioactieve stoffen erg goed, over enkele
jaren....


