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	 	 het	onderzoek is ongetwijfeld 
  volgens geldende normen uitge-
voerd. Dan is er toch niets mis mee? 
Toch zijn er twee zaken die aandacht 
verdienen. Dat is in de eerste plaats de 

Een overweging over onderzoek:

Creëert ieder mens zijn eigen werkelijkheid?
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doofheid bij ouderen. Deze krantenkoppen vallen op 

doordat er een eenvoudige oorzaak-gevolgrelatie wordt 

verondersteld. Het klinkt logisch en het zijn interessante 

weetjes. 

genoemde eenduidige oorzaak-gevolg-
relatie en in de tweede plaats wordt de 
suggestie gewekt dat alle individuen 
aan elkaar gelijk zijn. Als je aan de 
onderzoekers zou vragen: ‘Betekent 
dit dat als je veel vis eet, je geen last 
hebt van hart en bloedvaten?’, dan 
komt er waarschijnlijk een ontken-
nend antwoord. ‘Het is een complexe 
materie en het effect hangt van meer-
dere factoren af ’, zal de wetenschapper 
waarschijnlijk terecht antwoorden. 
Maar wat zijn dan die andere facto-
ren? Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij 
zal zeggen: ‘Het verband geldt alleen 
voor mensen die echt van vis houden, 
anders gaat het niet op.’ Hij zal het 
niet zeggen omdat hij het niet weet. 

Het is immers lastig te onderzoeken. 
Want factoren als ‘houden van’ en 
‘lekker vinden’ zijn niet betrouw-
baar te meten. Dus wat moet je daar 
dan mee? Terwijl het misschien wel 
belangrijke factoren kunnen zijn. 

Als twee zaken met elkaar gecor-
releerd zijn, wordt er al snel een oor-
zaak-gevolg-relatie verondersteld. Net 
zo goed als ‘daarna’ vaak wordt geïn-
terpreteerd als ‘daardoor’. Als er meer 
ooievaars gesignaleerd worden en er 
worden ook meer baby’s geboren, dan 
zal je niet snel aan een verband den-
ken. Maar als je ziek wordt na het eten 
van een maaltijd, denk je wel aan een 
relatie. Daarna dus daardoor, komt 
soms onlogisch, maar kan ook logisch 
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overkomen. Oorzaak en gevolg zou-
den wel eens op een indirecte manier 
met elkaar verbonden kunnen zijn. 
Op een verborgen manier, namelijk 
meer van binnenuit en minder van 
buitenaf. Mensen die veel vis eten 
hebben misschien nog meer andere 
gewoonten. Ze drinken misschien 
minder koffie, meer witte wijn of kun-
nen zich misschien beter ontspannen. 
Want, wat is de achterliggende reden 
van meer vis eten? Zijn het andere 
type mensen? Kinderen met slechte 
schoolprestaties hebben misschien 
weinig aandacht voor school en zoe-
ken afleiding bij de tv. Wat is oorzaak 
en wat is gevolg? Juist bij mensweten-
schappen zijn werkelijke oorzaken erg 
lastig vast te stellen. 

Waarheden    In de wetenschap 
wordt naar algemene waarheden 
gezocht. In de fysieke wetenschappen 
lukt dat nog het beste. Zo is er een wet 
van Ohm, Newton, Pascal etcetera. 
Deze wetten zijn blijvertjes. Onze 
grootouders kregen er al les in en het 
zal ook aan onze kleinkinderen verteld 
worden. Het is opvallend dat er in de 
menswetenschappen zo weinig blij-
vertjes zijn. Of het zou om een theorie 
moeten gaan als de stimulus-reponse. 
Deze ‘wet’ zegt dat het gedrag van de 
mens zich laat verklaren door prikkels 
van buitenaf. Je legt een proefpersoon 
iets voor en je kijkt naar de reactie. 
De respondent reageert dan. Er is 
sprake van een stimulus-response. Je 
kunt deze theorie bevestigd zien in 
het verkeer. Er zijn verkeerslichten en 
borden en iedereen houdt daar reke-
ning mee. Het oranje verkeerslicht is 
de stimulus en het stoppen of het nog 
juist even gas geven is de response. 
Maar als je probeert te begrijpen 
waar de verkeersdeelnemers mee 
bezig zijn, merk je al snel dat mensen 
niet zomaar aan het rondrijden zijn. 
Ze hebben een plan, ze hebben een 
bestemming in hun hoofd. Om daar 
te komen houden ze uiteraard reke-
ning met anderen. Iemand wil naar 
Parijs en onderzoekt mogelijkheden. 
Zonder voornemen is er ook geen reis. 

Ook de onderzoekers van de stimu-
lus-response hebben een plan gehad. 
Wetenschappers werken met hypothe-
sen, ze willen iets uitzoeken. Uiteraard 
gebruik makend van de mogelijkhe-
den van hun omgeving. De stimulus-
response-theorie is volgens mij een 
fraai voorbeeld van een onderzoeks-
bias. De methode van onderzoek 
levert je een antwoord waar je naar op 
zoek bent. Dat antwoord zou zonder 
die onderzoeksmethode niet bestaan. 
De onderzoeker bevestigt zijn eigen 
ideeën. Ook de stimilus-response-the-
orie zal mijns inziens geen blijvertje 
zijn.

Gelukkig vergaat de wereld niet als 
onderzoekers hun eigen oorzaak-
gevolg-relaties openbaar maken. Ook 
niet als veel mensen er vervolgens in 
gaan geloven. Je kunt het ook zien 
als een uitkomst die in een tijdsbeeld 
past. Bij veel mensen is er een geloof 
aanwezig dat ze voor hun geluk van 
anderen afhankelijk zijn. Ze geloven 
niet erg in hun eigen mogelijkheden. 
Een stimulus-response-gedachte komt 
hen dan wel goed uit.

Gelijkheid    En dan het tweede 
punt. Zijn alle mensen aan elkaar 
gelijk? In de chemie is het ene koper-
ion gelijk aan het andere. Er zijn geen 
cultuurverschillen tussen koperionen 
uit Chili en uit Australië. Verse koper-
ionen hebben geen aanpassingsproble-
men als ze met andere ionen in aanra-
king komen. Koperionen hebben ook 
geen behoefte om eigenwijs te zijn. 
Dat zijn interessante verschillen tus-
sen koperionen en mensen. Daarom is 
het voor mensen eenvoudiger om het 
gedrag van koperionen te onderzoe-
ken dan het gedrag van mensen. 

De wetenschap die zich bezighoudt 
met consumentengedrag weet al lang 
dat de ene mens de andere niet is. Ze 
weten dat dé consument niet bestaat. 
Daarom wordt er met groepen van 
consumenten gewerkt. Zo is er een 
segment van consumenten dat bood-
schappen bij de Aldi doet. Een ander 
segment doet dat bij andere supers. Er 
zijn ook weer groepen te vormen van 

consumenten die graag bij verschil-
lende winkels kopen. Zo zijn er vele, 
soms elkaar overlappende segmenten 
samen te stellen. 

Bij het beleven van smaak is er ook 
sprake van clusters. Wat ‘lekker’ is 
voor de ene groep, is dat niet voor 
een andere. Dat is de alledaagse logica 
van: ‘Over smaak valt niet te twisten’. 
Je kunt met pizzaliefhebbers gaan 
onderzoeken welke de lekkerste is. Als 
het onderzoek netjes is uitgevoerd, 
wordt de uitkomst herkend door alle 
pizzaliefhebbers. Maar de kans is erg 
groot dat de lekkerste pizza nog steeds 
niet gewaardeerd wordt door iemand 
die helemaal niet van pizza’s houdt. 

Hij zal eerder een bevestiging vinden 
voor zijn opvatting dat pizza’s niet te 
eten zijn. De conclusie is dat ‘lekker’ 
voor welk product dan ook, gebon-
den is aan mens, tijd en plaats. Kijk 
bijvoorbeeld maar eens hoe in onze 
samenleving de afgelopen tientallen 
jaren de waardering voor zichtbaar vet 
is veranderd. 

Er is een cluster dat belangstelling 
heeft voor gezondheid en weer een 
ander segment heeft belangstelling 
voor biologische producten en zo kan 
je doorgaan. De ene mens is de andere 
niet. Dé mens bestaat niet, wel zijn er 
groepen van mensen met bepaalde, 
gelijke gewoonten en kenmerken. 
Zo zou het wel eens kunnen zijn dat 
mensen die een bepaalde ziekte wel, 
dan wel niet krijgen, op een bepaalde 
manier geclusterd zijn. Van bepaalde 
eetgewoonten wordt de één dik, ter-
wijl een ander er slank bij blijft. Dat 
zou wel eens de verklaring kunnen 
zijn dat er zo weinig kloppende, alge-
mene wetten zijn voor dé mens. Of 
het moet zijn: ieder mens creëert zijn 
eigen werkelijkheid. Deze wet zou  
wel eens een blijvertje kunnen  
zijn. 

‘Houden van’ en ‘lekker vinden’ zijn 

niet betrouwbaar te meten

23_vnu06 Q.indd   24 07-06-2007   11:47:52


