
Casper Albers stapte over van de 
 wiskundige naar de toegepaste 

 statistiek omdat de waarheid,  
schoonheid en goedheid binnen de  

toe gepaste  statistiek zo veel moeilijker 
te  bereiken zijn, betoogt hij in deze  

bijdrage. De toepassing in de  
psychologie is een  extra uitdaging,  

aldus Albers, waarvoor hij graag zijn 
wiskundige safe zone verlaat.  

‘Daarmee kan ik een bijdrage  
leveren aan het oplossen van grote 

vraag stukken waar de  maatschappij 
voor staat.’
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ijn promotor Willem Schaafsma 
heeft mij met grote regelmaat meege-
geven dat de wetenschapper zich 

moet laten leiden door drie platonische principes, te weten 
waarheid, schoonheid en goedheid. Met die waarheid, 
schoonheid en goedheid zit het wel goed binnen de wiskun-
de en de wiskundige statistiek. Dat wiskundige bewijzen 
’waar’ zijn, staat buiten kijf. Dat de wiskunde ons veel goeds 
heeft gebracht, moge ook duidelijk zijn. De schoonheid van 
de wiskunde en wiskundige statistiek is mijns inziens ook 
duidelijk. 

 Neem als voorbeeld de welbekende normale verdeling. 
Carl Friedrich Gauss bestudeerde astronomische data en 
stelde vier criteria op waaraan de verdeling van meetfouten 
van die data moest voldoen (Albers, 2018a): 
- Kleine meetfouten zijn waarschijnlijker dan grote 

meetfouten; 
- De verdeling van meetfouten is symmetrisch;
- De verdelingscurve moet een vloeiende vorm hebben; 
- Als je een bepaalde kwantiteit meermalen gemeten hebt, 

is het gemiddelde van de metingen de meest voor de 
hand liggende schatter.

Het elegante van de normale verdeling is dat deze vier 
ogenschijnlijk eenvoudige criteria compleet voldoende zijn 
om de vorm van de verdeling exact te bepalen. Dus ook de 
schoonheid is aanwezig. 

 Maar dan de toegepaste statistiek. Waarheid, schoonheid 
en goedheid lijken overboord gekieperd te worden. Je weet 
als toegepast statisticus immers nooit zeker of je daadwerke-
lijk het juiste antwoord geeft. Je werkt doorgaans met 
aannames waarvan je weet dat ze eigenlijk niet waar zijn en 
helaas zijn questionable research practices aan de orde van de 
dag. Dit zijn onderzoekspraktijken waarin een loopje 
genomen wordt met statistische technieken, met het doel de 
resultaten mooier weer te geven dan ze zijn. Hierover later 
meer.

 De reden waarom ik de overstap van de wiskundige naar 
de toegepaste statistiek gemaakt heb, is dat waarheid, 
schoonheid en goedheid binnen de toegepaste statistiek zo 
veel moeilijker te bereiken zijn. Dit maakt het naar mijn 
mening juist een uitdagender vakgebied.

 De toepassing in de psychologie is een extra uitdaging. 
Voor mijn huidige baan werkte ik bij de Open University in 
Engeland aan modellen om de verkeersstromen op Britse 
snelwegen te voorspellen (Queen & Albers, 2009; Anacleto, 
Queen & Albers, 2013). Per rijstrook wisten we per minuut 
van de dag, en dat maandenlang, hoeveel voertuigen er 
overheen reden. Tellen hoeveel auto’s ergens rijden is simpel. 
Zo simpel dat we computers het werk kunnen laten doen. 
Dat is binnen de psychologie een stuk uitdagender. Emoties, 
attitudes en zelfs gedrag laten zich een stuk lastiger langs de 
meetlat leggen. En net zoals een automobilist mogelijk de 
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snelheid aanpast als er een verkeerscamera op de auto 
gericht is, past een mens zijn gedragingen aan als hij of zij 
gemeten wordt (het bekende Hawthorne-e�ect). Die extra 
complexiteit is tevens een extra uitdaging. 

 Een tweede reden waarom ik de statistiek graag toepas, is 
dat ik daarmee een bijdrage kan leveren aan het oplossen van 
grote vraagstukken waar de maatschappij voor staat. Daar 
kom ik graag mijn wiskundige safe zone voor uit. Ik zal twee 
toepassingsgebieden toelichten. 

Statistiek toegepast in de  
psychopathologie 
Ik begin met de psychopathologie en ontwikkelingspsycho-
logie. Een op de vijf volwassenen krijgt psychische proble-
men. Depressie en angststoornissen zijn hiervan de meest 
voorkomende problemen (Trimbos Instituut, 2016) en 
suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder Nederlandse 
jongeren. Empirisch onderzoek op dit gebied is enorm 
belangrijk maar ook enorm ingewikkeld. Er is namelijk een 
ingewikkeld samenspel van veel variabelen. Zo is het om 
goed te voorspellen hoe ernstig iemands winterdepressie is 
onvoldoende om alleen te kijken naar de hoeveelheid 
zonlicht. Een combinatie van maar liefst negen meteorologi-
sche variabelen is nodig om een goed beeld te krijgen van de 
situatie (Sarran et al., 2017).

 Veel variabelen tegelijk meten is voor dit soort modellen 
niet eens voldoende. Je moet ze ook nog eens met grote 
regelmaat meten. Πάντα ῥεῖ (panta rhei), een uitspraak 
toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus, betekent 
‘alles stroomt’. Alles verandert continu, zo ook de mens. Om 
de processen die ten grondslag aan menselijk gedrag liggen 
goed te begrijpen, is het dus van vitaal belang om regelmatig 
dezelfde variabelen bij dezelfde personen te meten. Dit is 
nodig om inzicht te verkrijgen in de gecompliceerde 
aspecten van menselijk gedrag. Die complexiteit uit zich 

door fluctuaties in gedrag en emotionele gesteldheid over de 
tijd. Deze fluctuaties hangen af van de context, van interindi-
viduele verschillen, en van toevallige verstoringen. Het 
begrijpen van de dynamiek van een psychologisch proces is 
een essentiële voorwaarde om het proces zelf te begrijpen. 

 Tot voor kort was het om praktische redenen onmogelijk 
of, op z’n minst, enorm moeilijk om bijvoorbeeld bij 
depressie-onderzoek met voldoende regelmaat de mentale 
toestand van proefpersonen te meten. Dankzij technologi-
sche vooruitgang is dit nu wel mogelijk. Sinds een jaar of 
tien worden experience sampling method en ecological momen-
tary assessment steeds meer gebruikt. Via deze methodes 
vullen deelnemers aan een onderzoek meerdere keren per 
dag via hun smartphone een korte vragenlijst in. Er wordt 
bijvoorbeeld vijf keer per dag gevraagd om een viertal 
emoties te kwantificeren. Op die manier worden intensieve 
longitudinale data verkregen. Vervolgens wordt via een 
regressiemodel bekeken hoe de emotie op tijdstip t samen-
hangt met die op het vorige tijdstip, t – 1. Bij een enkele 
emotie verkrijg je het zogenaamde AR(1)-model en bij het 
modelleren van meerdere variabelen tegelijk het VAR(1)-
model (zie Figuur 1).
 Voor gebruik in de praktijk zijn (V)AR modellen door-
gaans te elementair (Krone, Albers & Timmerman, 2015; 
2016) en wordt er gebruik gemaakt van ingewikkeldere 
modellen, maar het AR- en VAR-model liggen wel aan de 
basis van deze methoden. Deze modellen voor intensieve 
longitudinale data laten zien dat niet alleen de vraag hoe 
iemand zich gemiddeld gesproken voelt van belang is om 
iets over iemands welzijn te kunnen zeggen; de temporele 
dynamiek geeft ons inzichten die we niet uit de gemiddeldes 
kunnen halen (Cramer et al., 2016; Hamaker et al., 2015; 
Koval & Kuppens, 2012). Tevens geeft het bestuderen van 
trajecten over de tijd de onderzoeker de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld te voorspellen of en wanneer een depressieve 
patiënt een terugval kan verwachten (Van de Leemput et al., 
2014; Slofstra et al., 2018), zodat de therapeut proactief kan 
optreden. 

 De kracht van deze modellen zit hem in de mogelijkheid 
om tegelijkertijd interindividuele en intra-individuele 
uitspraken te doen, oftewel zowel iets te zeggen over de 
vergelijking tussen personen als de dynamiek van een 
individu. Als het aantal deelnemers aan een studie te groot 
wordt, wordt de hoeveelheid individuele modellen onover-
zichtelijk en biedt het meerwaarde om personen met 
gelijksoortige dynamiek te clusteren (Krone et al., 2018; Ernst 
et al., 2019). 

Het begrijpen van de dynamiek 
van een psychologisch proces is 
een essentiële voorwaarde om 
het proces zelf te begrijpen
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 De meeste tijdsreeksmodellen maken een onrealistische 
aanname van stationariteit, wat impliceert dat de zogenaam-
de emotionele inertia niet kan wijzigen over de tijd. Zeker 
wanneer de metingen tot doel hebben een patiënt te volgen 
die onder behandeling staat, is dit een groot probleem. 
Immers, het hele doel van de behandeling is om de interne 
dynamiek van de patiënt te wijzigen. Die dynamiek kan 
zowel geleidelijk (Bringmann et al., 2017) als abrupt (Hamil-
ton, 1989) wijzigen. Een nieuw model (Albers & Bringmann, 
2019) dat beide types verandering tegelijk aan kan, dient de 
komende jaren uitgebreid te worden om ook multivariate 
veranderingen aan te kunnen, alsmede om bruikbaar te zijn 
in de context van psychologische netwerken en clusterings-
methoden.

 De afgelopen jaren zijn de modellen voor intensieve 
longitudinale psychologische data als paddenstoelen uit de 
grond geschoten. Doorgaans zijn deze modellen gebaseerd 
op enkele verstandige aannames waarna via uitgebreide 
computersimulaties is aangetoond dat die modellen, binnen 
een bepaalde context, goed werken. Dat is uiterst nuttig. 
Maar uiteindelijk gaat het erom dat de modellen in de 
praktijk ook bruikbare antwoorden opleveren. Benchmar-
king-onderzoeken zijn een standaardmethode binnen onder 
meer de informatica, maar nog niet binnen de psychologie. 
In een recente studie (Bastiaansen, et al., 2019) analyseerden 
twaalf geselecteerde teams, bestaande uit zowel methodolo-

gische als klinische experts, elk exact dezelfde dataset. 
Momenteel liggen de antwoorden van de verschillende 
aanpakken nog zodanig ver uit elkaar dat ze slechts van 
beperkt praktisch nut zijn. Tot nu toe wint de statistische 
predictie het dus niet van de klinische predictie (Meehl, 
1954) en het is nog maar de vraag of dit in de toekomst 
anders kan zijn.

 Het is ook de vraag of dit überhaupt wenselijk is. Mijns 
inziens kunnen dit soort statistische modellen het beste 
gebruikt worden om het klinische oordeel te verbeteren en 
niet om deze vervangen. Dit verbeterde oordeel zal leiden tot 
verbeterde klinische diagnostiek en dus tot verbeterde 
behandeling van de meest kwetsbare personen in de 
samenleving.

Statistiek toegepast in de 
omgevingspsychologie 
Een ander toepassingsgebied is de energietransitie en dan 
met name de omgevingspsychologische kant ervan. Rapport 
na rapport (IPCC, 2018) laat zien dat er enorme veranderin-
gen moeten plaatsvinden, willen we de opwarming van de 
aarde beperken tot 1,5°C. Met alleen technologische innova-
ties en extra windmolens redden we het niet; een gedrags-
verandering is nodig. Voordat op gedragsverandering 
aangestuurd kan worden, is het van belang dat gedrag te 
begrijpen. Mijn interesse gaat met name uit naar het gedrag 
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van huishoudens rond hun energieverbruik en het vinden 
van de determinanten van opvattingen rond klimaatveran-
dering. 

 Hierbij spelen meerdere sociaal-psychologische en 
economische theorieën een rol (Van der Linden, 2017; 
Poortinga et al., 2019; van der Wer�  & Steg, 2015). Elke 
theorie afzonderlijk bestudeert een onderdeel van het geheel, 
bijvoorbeeld hoe attitudes en zelfe� ectiviteit invloed hebben 
op intenties en hoe dit weer invloed heeft op gedrag. 
Theorieën kunnen afzonderlijk worden bestudeerd, in een 
energiecontext, maar het is veel interessanter ze gelijktijdig 
te bestuderen (zie fi guur 2). Dan kan er zowel confi rmatief 
naar de reeds bestaande getheoretiseerde verbanden worden 
gekeken als exploratief naar verbanden die individuele 
theorieën overstijgen. Zo’n geïntegreerde aanpak leidt dus 
tot inzichten die zonder deze grootschalige aanpak niet 
verkregen kunnen worden.

Uiteindelijk is het doel om de psychologische variabelen te 
koppelen aan het energieverbruik. Omdat energieverbruik 
vanzelfsprekend ook afhangt van tal van andere variabelen, 
zoals bouwtechnische aspecten van de woning, sociaalecono-
mische variabelen en het weer (Namazkhan, Albers & Steg, 
2019) is dit geen gemakkelijke klus. Het is als het op elkaar 

proberen te zetten van twee LEGO-blokjes van verschillend 
formaat en hiertoe dienen op maat gemaakte statistische 
modellen ontwikkeld te worden. Omdat met deze aanpak het 
aantal gemeten variabelen snel stijgt, raakt het model snel 
onoverzichtelijk. Het psychologische netwerkmodel 
(Borsboom & Cramer, 2013), tot nu toe met name binnen de 
psychopathologie gebruikt, biedt een visuele uitkomst om 
door de bomen toch een bos te zien.

 Eerste analyses zijn veelbelovend. Zowel de analyse van 
een grootschalig Nederlands buurtinitiatief (Bhushan et al., 
2019) als die van Ronde 8 van de European Social Survey 
(Verschoor et al., 2019) laten zien dat dergelijk netwerkmo-
dellen van toegevoegde waarde zijn binnen de omgevings-
psychologie. Verbanden tussen variabelen zijn in de meeste 
Europese landen zeer overeenkomstig en dit impliceert dat 
beleidswijzigingen in alle landen een vergelijkbaar e� ect 
zullen hebben (Bouman et al., 2019).

 De vervolgstap in dit onderzoek is om de dynamiek 
binnen huishoudens te onderzoeken. Wie zijn de agents of 
change: wie en wat binnen een huishouden kan er voor 
zorgen dat het energiegedrag groener wordt? Momenteel 
verzamelen we data in verschillende Europese landen bij 
verschillende typen huishoudens om antwoord op deze 
vragen te krijgen. 
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Communicatie 
Het ontwikkelen van een statistisch model voor een toepas-
sing is maar het halve verhaal. De andere helft is er voor 
zorgen dat het model en haar uitkomsten door de belangheb-
benden goed begrepen worden. Deze belanghebbenden zijn 
doorgaans zelf geen statisticus, maar sociaal-wetenschapper, 
beleidsmaker, therapeut of patiënt. Zonder goede statistische 
communicatie geen toegepaste statistiek. Juist in deze tijd van 
fake news en framing (Albers, 2019b) kan een goede communi-
catie van wetenschappelijke resultaten niet meer gezien 
worden als een fijne bonus, maar dient het een essentieel 
ingrediënt van de wetenschappelijke methode te zijn. 

 En statistiek is niet altijd even makkelijk uit te leggen. 
Nobellaureaat Daniel Kahneman onderscheidt twee 
denksystemen (Kahneman, 2011): thinking fast, waarbij 
moeiteloos en intuïtief wordt gedacht, en thinking slow, 
waarbij analytisch wordt gedacht. Bij statistische vraagstuk-
ken is uit de context niet altijd duidelijk dat er analytisch 
gedacht moet worden, waardoor het brein in de verkeerde 
modus staat. En dan is statistiek inderdaad moeilijk. 

 Deze moeite met statistiek, die zelfs door hoogopgeleide 
wetenschappers wordt ervaren, is een van de hoofdoorzaken 
van de replicatiecrisis (Open Science Foundation, 2015) die 
sinds een aantal jaar de psychologie, en ook de andere 
empirische wetenschappen, in haar greep heeft. Kort 
samengevat behelst de crisis dat onderzoekers vaak methodo-
logisch onverantwoorde stappen zetten in de wetenschapscy-
clus, waardoor de gevonden resultaten vertekend en daarmee 
onjuist zijn. Deze onverantwoorde stappen, of questionable 
research practices (John, Loewenstein & Prelec, 2012), worden 
in uitzonderlijke gevallen – gevallen van fraude – opzettelijk 
gemaakt, maar doorgaans komen zij voort uit een onvoldoen-
de methodologisch inzicht van de wetenschapper.

 Hoewel methodologen als Paul Meehl (Meehl, 1978, 
1990), Adriaan de Groot (De Groot, 1961) en Jacob Cohen 
(Cohen, 1962; 1994) een halve eeuw geleden al waarschuw-
den voor wee�outen in het wetenschappelijk proces, lijkt er 
het afgelopen decennium pas echt momentum te zijn om de 
crisis aan te pakken. Het is de taak van de statisticus om 
hierbij een actieve rol te spelen. Dit kan op een meerdere 
manieren, waaronder:
- Het onder de aandacht brengen van minder bekende 

methodologische kennis (Ernst & Albers, 2017; Lakens et 
al., 2018; Albers, 2019c);

- Het wijzen op methodologische fouten in gepubliceerde 
high-impact artikelen (Brown, Albers & Ritchie, 2017; 
Albers, 2015);

- Het actief meewerken aan de introductie van technieken 
die de wee�outen in de wetenschap kunnen verkleinen, 
zoals pre-registratie (Williams & Albers, 2019) en open 
science (Universiteitsbilbiotheek Groningen, 2018);

- Het ontwikkelen en aanbieden van open access methodo-
logisch onderwijs aan wetenschappers en het algemeen 
publiek. 

Deze taken leiden niet direct tot nieuwe wetenschappelijke 
kennis en zouden door de purist dus niet als taak van de 
onderzoeker bestempeld worden. De wetenschapper heeft 
echter ook een onderwijstaak en die dient zich zeker niet tot 
alleen het klaslokaal te beperken. 

 Terug naar de moeilijke statistiek. Er is veel onderzoek 
gedaan naar welke statistische vraagstukken mensen 
moeilijk vinden. Het driedeurenprobleem is een overbekend 
voorbeeld.1 Het blijkt dat zelfs duiven beter te trainen zijn in 
het oplossen van dit probleem dan mensen (Albers, 2019a; 
Herbranson & Schroeder, 2010). Er is echter nog verrassend 
weinig onderzoek gedaan naar waarom mensen dit soort 
vragen zo moeilijk vinden, noch naar welk type mens er 
extra moeite mee heeft of wat men kan doen om de moeilijk-
heden weg te halen. Het is bijvoorbeeld erg interessant om te 
kijken vanaf welke leeftijd intuïtie mensen de verkeerde 
kant op stuurt bij vragen als het driedeurenprobleem. Als 

1  Noot van redactie: In een quiz wordt een deelnemer geconfronteerd met 
drie gesloten deuren. Achter een van de deuren staat een auto (of een an-
der waardevol voorwerp), achter de andere twee een geit (of iets anders 
van ‘weinig’ waarde). De deelnemer mag een deur aanwijzen en krijgt 
als prijs datgene wat zich achter die deur bevindt. Als de deelnemer een 
deur heeft aangewezen, opent de presentator een van de andere deuren 
waarachter een geit staat. De presentator geeft de deelnemer daarna de 
mogelijkheid om te wisselen van gesloten deur, dus om in plaats van de 
eerst gekozen deur te kiezen voor de andere nog gesloten deur. Wat moet 
de deelnemer doen? Kan hij beter wisselen van deur, of maakt het niets 
uit? Is de kans op het winnen van de auto groter als de deelnemer van 
deur wisselt? Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Driedeurenprobleem

Tot nu toe wint statistische  
predictie het niet van klinische 

predictie en het is de vraag  
of dit in de toekomst anders  

kan zijn
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duiven het beter kunnen dan mensen, omdat duiven niet 
gehinderd worden door menselijke intuïtie, dan kunnen 
kinderen het mogelijk beter dan volwassenen; maar tot 
welke leeftijd? 

 Onlangs is uitgezocht hoe het zit met de interpretatie van 
Nederlandstalige kanswoorden (Willems, Albers & Smeets, 
2019; zie fi guur 3). Net als bij soortgelijk Engelstalig onder-
zoek vonden wij dat de ene persoon een woord als ‘meestal’ 
totaal anders interpreteert dan de ander. Dit heeft vergaande 
gevolgen voor risicocommunicatie, bijvoorbeeld in fl yers 
met informatie over ziekten. Wat wij ook onderzocht hebben 
is of statistici, die beroepsmatig met kanswoorden bezig zijn, 
homogener zijn in hun interpretaties van kanswoorden dan 
leken. Dit bleek niet het geval. Uitgebreide kanstraining 
zorgt dus niet voor een eenduidiger kansbegrip, althans niet 

wanneer het kansbegrip omgezet wordt in woorden. Welke 
variabelen dan wel een rol spelen bij deze heterogeniteit is 
iets dat ik de komende jaren zal onderzoeken. 

Visualisatie 
Een belangrijk onderdeel van statistische communicatie is 
datavisualisatie. Het gebruik van visualisaties om kwantita-
tieve informatie inzichtelijk te maken, gaat eeuwen terug 
(Friendly, 2006). Door technologische vooruitgang, de 
beschikbaarheid van softwarepaketten zoals R (R Core Team, 
2018) en ggplot2 (Wickham, 2016) en de mogelijkheid tot 
animaties en interactieve visualisaties, maar ook door de 
opkomst van ingewikkeldere statistische datasets en 
modellen, zijn datavisualisaties aan een opmars bezig in de 
sociaalwetenschappelijke literatuur. 
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 FIGUUR 3. VERDELING VAN DE INTERPRETATIE VAN VIER KANSWOORDEN (WILLEMS, ALBERS & SMEETS, 2019).

 FIGUUR 4. DRIE VERSCHILLENDE VISUELE REPRESENTATIES VAN DEZELFDE VERHOUDINGEN.
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  het academisch onderzoeksklimaat

Om goed onderzoek te kunnen doen is een goede onder-

zoeksomgeving onontbeerlijk. Hoewel er ontzettend veel goed 

gaat aan deze universiteit, wil ik er toch op wijzen dat de aca-

demische omgeving, zowel voor studenten als medewerkers, 

beter kan en beter moet.

De focus ligt nu te veel op rendement en dat heeft een 

nadelig eËect. Het klopt dat de karige bijdrage van de over-

heid aan wetenschap en hoger onderwijs niet helpt, maar dit is 

zeker niet de enige schuldige. Om tegenwoordig promovendus 

te kunnen worden, dient eigenlijk wel een research master-op-

leiding gevolgd te zijn. En om zo’n opleiding te kunnen volgen, 

is het zeker een voordeel om tijdens de bacheloropleiding deel-

genomen te hebben aan een honours college. Om daar binnen te 

komen, zijn uitstekende cijfers en extra-curriculaire activiteiten 

gedurende de middelbare school van groot belang.

Scholieren die een academische carrière ambiëren, moeten 

hier dus al rond hun zestiende mee bezig zijn. Laatbloeiers, 

zij-instromers en twijfelaars wordt het moeilijk gemaakt. Dit 

systeem sorteert erop voor dat er te veel homogeniteit is aan 

de universiteit, zowel qua type persoonlijkheden als achter-

grond. Dit is het duidelijkst terug te zien in de vertekende 

genderbalans. Los van de evidente wenselijkheid van diversiteit 

van ideeën, is het voor het draagvlak van het hoger onder-

wijs en de wetenschap van belang dat de maatschappij zich 

vertegenwoordigd ziet binnen de academie. Hoewel er qua 

diversiteit aan de universiteit voortgang geboekt wordt, gaat 

het te traag.

Het zogenaamde Tenure Track-systeem heeft zeker goede 

punten maar ook minder goede kanten. De lijst met Tenure 

Track-eisen staat vol met targets die behaald moeten worden en 

dan geldt natuurlijk de wet van Goodhart (Strathern, 1997): ‘Als 

een maatstaf een doel wordt, is het geen goede maatstaf meer.’ 

De succeskans bij beursaanvragen van nwo is erg laag. Dit komt 

omdat het aantal aanvragen het afgelopen decennium flink 

gestegen is, terwijl de financiële middelen niet meebewogen. 

Die vele extra aanvragen komen niet uit een sterk gegroeide 

intrinsieke motivatie maar vooral omdat men beurzen moet 

binnenhalen van het systeem. Het niet binnenhalen van beurzen 

wordt als een mislukking gezien, terwijl het gezien de succes-

kans juist de default is dat dit niet lukt (Albers, 2018b). Bijkomend 

probleem is dat ook dit systeem de homogenisering in de hand 

werkt: iedereen moet exact dezelfde targets halen en moet dus 

dezelfde kwaliteiten in huis hebben. De targets zijn ook nog 

grotendeels solo-targets, samenwerking wordt onvoldoende 

beloond. Dit leidt tot een toxisch competitief systeem.

Een alternatief systeem, waarbij de medewerker punten kan 

verdienen met bijvoorbeeld publicaties en media-optredens, en 

vervolgens vanaf een bepaald aantal punten op kan gaan voor 

bevordering, zal al helpen die homogenisering tegen te gaan. 

Immers, de ene academicus zal punten verzamelen omdat zij 

succesvolle beursvoorstellen schrijft, de ander omdat hij een 

brug slaat tussen academie en maatschappij.

Het Tenure Track-systeem dwingt medewerkers om continu 

nét harder te bewegen dan wenselijk. De medewerker moet 

immers niet alleen aantonen dat hij of zij goed werk levert, het 

moet ook in een korte tijdsperiode aangetoond. Deze dwang 

zorgt niet alleen voor onnodige werkstress onder de medewer-

kers, maar remt ook de creativiteit af. Zoals de Jedi-meester 

Yoda zei: ‘The greatest teacher, failure is’ (Johnson, 2017). De 

ruimte om fouten te kunnen maken is essentieel voor succes, 

zowel voor studenten als voor medewerkers. Die ruimte moet 

dan ook worden geboden.

Een goede werkomgeving maakt goede wetenschap moge-

lijk. De statistiek kan worden ingezet in tal van toepassingsge-

bieden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Zoals 

John Tukey ooit zei: ‘The best thing about being a statistician is that 

you get to play in everyone’s backyard.’ Hij sloeg de spijker op z’n 

kop. Een succesvolle aanpak van maatschappelijke problemen 

vereist echter niet alleen goede wiskunde en goede methodo-

logie, maar ook goede communicatie. (CA)

 Om te weten of de boodschap die via een statistische 
grafiek wordt uitgedragen goed overkomt, moeten we 
weten hoe mensen grafieken interpreteren. Er zijn 
uitgebreide richtlijnen omtrent goede datavisualisatie 
(Wilkinson, 2005). Er is ook enig onderzoek gedaan naar 
hoe grafieken geïnterpreteerd worden (Simkin & Hastie, 
1987; Cleveland & McGill, 1984; Spence, 1990). Er is echter 
verrassend weinig onderzoek gedaan naar waarom het op 

die manier geïnterpreteerd wordt. Zo schatten mensen 
kansen anders in wanneer deze via horizontale staafdia-
grammen worden gepresenteerd dan wanneer deze via 
verticale staafdiagrammen worden gepresenteerd, ook al is 
de informatie wiskundig gezien equivalent (zie figuur 4). 
We weten niet goed waarom. Er is literatuur over de 
psychologische aspecten van het verwerken van grafische 
informatie (Wagemans et al., 2012), maar hoe dit in een 

Wetenschap_2.indd   45 26-09-19   10:34



statistische context in zijn werk gaat, is onvoldoende 
bekend. 
 Welke visualisatietechniek optimaal is, hangt vanzelf-
sprekend ook van de context af: moet snel een oppervlakkig 
inzicht verkregen worden, of moet het juist een boodschap 
zijn die goed blijft hangen? Is de boodschap vrij eenvoudig of 
juist gecompliceerd en genuanceerd? De keuze hangt ook af 
van de doelgroep die men wil bereiken, bijvoorbeeld 
medewetenschappers of patiënten (Smeets, 2014).

 Neem het toepassingsgebied van de psychopathologie, 
waarin netwerkvisualisaties, en zelfs netwerkanimaties, een 
prominente rol innemen. Er worden technisch gezien 
vernuftige visualisaties gemaakt. Maar of de boodschap uit 
de grafi ek ook goed overkomt bij de therapeut en de patiënt, 
is nog maar de vraag (Bos et al., 2019). Indien er structureel 
verkeerde interpretaties gemaakt worden, kan dit leiden tot 
suboptimale behandelingen of zelfs verkeerde klinische 
diagnoses. Kortom, het maken van de visualisatie is de ene 
helft van het verhaal, zorgen dat de visualisatie goed 
begrepen wordt de andere helft. 

 De komende jaren wil ik me richten op het slaan van een 
brug tussen het statistische model en het gebruik ervan. Dit 
houdt in dat ik wil bijdragen aan het verbeteren van de 
wetenschappelijke cultuur om questionable research practices 
tegen te gaan. Tevens wil ik me storten op de vragen rond de 
interpretatie en communicatie van kansen, onzekerheden en 
risico’s. Ten slotte wil ik middels nieuw onderzoek meewer-
ken aan een cultuurverschuiving richting het gebruik van 
visualisaties die bewezen e� ectief zijn. Dit zal eraan 
bijdragen dat de toegepaste statistiek van waarde blijft voor 
de toepassing.
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