
 

 

1 

Deugden en ondeugden van redeneervoortreffelijkheid 

Enkele vragen bij de kennistheorie van Bishop&Trout (2005) 

 

Inhoud: 

Voorwoord ..................................................................................................................... 3 

Inleiding ......................................................................................................................... 4 

De vraagstellingen ......................................................................................................... 5 

Doelstellingen ................................................................................................................ 5 

Werkwijze: hoe de regels evalueren? ............................................................................ 5 

Evaluatieve vragen en criteria ........................................................................................ 8 

Wat is het probleem waaraan de regel wil verhelpen of een oplossing voor wil 

inhouden? ....................................................................................................................... 8 

Wat is de vorm van de regel? ....................................................................................... 10 

Is de regel nuttig? ......................................................................................................... 11 

Is de regel eenvoudig? ................................................................................................. 21 

Is de regel bruikbaar? ................................................................................................... 22 

Bestaan er één of meerdere betere alternatieven voor de regel? .................................. 22 

Wat is de waarde van de regel en zijn er belangrijke ethische implicaties? ................ 22 

Een aantal beperkingen van de werkwijze ................................................................... 30 

Samenvatting van enkele punten uit het strategisch reliabilisme (SR): ....................... 30 

Omschrijvingen van kernbegrippen uit B&T (2005) ................................................... 30 

Evaluatie van enkele SPRs........................................................................................... 31 

Goldbergs regel (GR) ................................................................................................... 31 

Probleem waarvoor GR ontworpen is (de N/P-differentiaaldiagnose) ........................ 31 

Op zoek naar de significantie en de validiteit(en) van de N/P-differentiaaldiagnose...

...................................................................................................................................... 32 

GR en de MMPI ........................................................................................................... 36 

Ontwikkeling van de MMPI-schalen in grote lijnen.................................................... 36 

Technisch intermezzo: de test-constructiemethode van de MMPI in vier stappen met 

wat technische details .................................................................................................. 41 

Problemen met de empirische schaalconstructiemethode............................................ 43 

Evolutionair-psychologische kritiek op de classificatie van psychische stoornissen .. 46 

Niet-evolutionair psychologische kritiek op DSM ...................................................... 48 

Besluit over de empirische schaalconstructiemethode van de MMPI ......................... 48 

Diagnose (klinische, officieel obsolete, maar ondanks alles toch nog gebruikte) van 

o.a. neurose en psychose aan de hand van de MMPI-test in grote lijnen .................... 58 

Ontwikkeling en ontdekking van GR in grote lijnen ................................................... 60 

Garbs kritiek op GR en SPRs....................................................................................... 67 

De vorm van GR .......................................................................................................... 74 

Nut van GR .................................................................................................................. 75 

Significantie van GR .................................................................................................... 75 

Betrouwbaarheid van GR ............................................................................................. 85 

Robuuste betrouwbaarheid van GR en de gouden regel voor predictieve modellering 

(GM) ............................................................................................................................ 85 

Besluit omtrent het nut van GR ................................................................................... 93 

Eenvoud van GR .......................................................................................................... 94 

Bruikbaarheid van GR ................................................................................................. 94 

Alternatieven voor GR ................................................................................................. 97 

Inleiding ....................................................................................................................... 97 

Alternatieven op basis van de MMPI........................................................................... 98 



 

 

2 

De berekeningswijzen uit Goldberg (1965) ................................................................. 98 

Een computerversie van GR ........................................................................................ 98 

Grid-computing en GR ................................................................................................ 99 

Niet-MMPI-gebaseerde methodes voor het bepalen van psycho-diagnostische 

constructen ................................................................................................................... 99 

Van de genetische, genomische, evolutionaire en biologische psychiatrie tot en met de 

systeem-biologie en de evolutionaire systeem-bio-medische diagnostiek (toekomstige 

en beginnende) ............................................................................................................. 99 

Genetica, genomica en proteomica .............................................................................. 99 

Systeembiologie en netwerktheorie ........................................................................... 118 

Evolutionaire psychologie en psychiatrie .................................................................. 123 

Computer-ondersteunde diagnostiek ......................................................................... 139 

Factoranalyse voor het meten van N/P-naamverwante psycho-diagnostische 

constructen ................................................................................................................. 147 

Waarde van GR en ethische implicaties .................................................................... 154 

Credit scoring (CS) .................................................................................................... 157 

Het probleem waarvoor CS ontwikkeld is ................................................................. 157 

De significantie van het probleem waarvoor CS ontwikkeld is ................................. 157 

De vorm van CS ......................................................................................................... 158 

Nut van CS ................................................................................................................. 159 

Significantie van CS .................................................................................................. 159 

Technisch intermezzo rond het bancair nut van CS en MAUM:............................... 159 

Samenvatting van het bancair nut van CS en MAUM ............................................... 172 

Het nut van CS en andere KS-modellen voor de rest van de wereldbevolking ......... 172 

Betrouwbaarheid van CS en MAUM ......................................................................... 174 

Robuuste betrouwbaarheid van CS ............................................................................ 175 

Besluiten rond de nutten of nuttigheden van CS ....................................................... 175 

Eenvoud van CS en MAUM ...................................................................................... 175 

Bruikbaarheid van CS en MAUM ............................................................................. 176 

Alternatieven voor CS? .............................................................................................. 176 

De kosmologische of kosmo-economie ..................................................................... 176 

Een niet meteen kosmo-economisch alternatief voor CS: regelextractie-technieken uit 

Support Vector Machines (SVMs)............................................................................. 177 

Evaluatie van CS en ethische implicaties .................................................................. 178 

Evaluatie van CS en KS ............................................................................................. 179 

Besluit omtrent de evaluatie van enkele SPRs ........................................................... 180 

B&Ts afwijzing van verantwoording......................................................................... 181 

Nuancering van B&Ts standpunt over verantwoording ............................................ 186 

Evolutionaire kennistheorie ....................................................................................... 190 

Pistes voor verder onderzoek ..................................................................................... 198 

Bibliografie ................................................................................................................ 198 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Voorwoord 

 

Wat kunnen we verwachten van de hedendaagse kennistheorie?  

Als het van Bishop&Trout afhangt, dan bestaat een deugdelijke kennistheorie uit 

eenvoudige regels die ons redeneervermogen helpen bij het oplossen van praktische 

en significante problemen. 

B&T verkennen een uitgebreide en alarmerende literatuur over menselijke gebreken 

bij het beoordelen in zeer uiteenlopende problemen. Daaronder vallen zeer 

significante problemen zoals valkuilen bij medische diagnostiek en bij (andere 

vormen van) oorzakelijk redeneren. Ze komen tot de conclusie dat eenvoudig advies 

natuurlijk volgt uit een aantal typische redeneerproblemen. Het toepassen van de 

aanbevolen regels zou al een drastische verbetering inhouden van onze werkelijk 

(onnuanceerbaar?) precaire redeneersituatie. Er zijn veel meer redeneergebreken dan 

er toepasbare remedies bijgevonden worden. Dit is geen reden tot pessimisme, wel 

een te beklemtonen vertrekpunt. 

Wat mij aanspreekt in hun project ligt vooral in deze ambitieuze moedige poging. Het 

willen verbeteren van ons redeneren met eenvoudige, voor iedereen toegankelijke 

middelen. Lang geleden had ik een aantal vragen: 

1. Waarom? Waarom zo, en niet beter? 

2. Hoe word ik een goed mens? 

3. Hoeveel logica is daarbij nodig? 

4. Hoe verbeter ik de wereld? 

5. Hoe word ik gelukkig? 

 

Tegenwoordig geloof ik nog altijd in de drijvende kracht van grootse en belangrijke 

vragen, maar denk ook vaak na over mijn parafrase uit het daoïsme: Hij die met kleine 

dingen bezig is, kan alle grote zaken verwezenlijken. 

Op een of andere manier ben ik bij mensen terecht gekomen die net hetzelfde willen, 

maar dat ontzaglijk veel beter en systematischer aanpakken. Met eenvoudige 

middelen belangrijke verbetering teweegbrengen is het hoofddoel van hun project. 

Toch probeer ik wat kritieken op hun aanpak te formuleren. 

 

Dank aan: 

 

André en Lieve, Eloy, Fabian en Luisa, Picca, Barbara, Tim, Dirk Batens, Dagmar, 

Bert Leuridan, Hans Lycke, Joke Meheus, Kim, Johan Braeckman, Guido Pennings, 

Philip Van Loocke, Dan Dennett, Kris Verburgh. 
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Inleiding  

 

In hun boek Epistemology and the Psychology of Human Judgment (2005) stellen 

Bishop&Trout (B&T) een vernieuwende kennistheorie voor. Hierin staat het gebruik 

van betrouwbare en eenvoudig toe te passen regels centraal. Vooral het gebruik van 

een bepaald soort regels, namelijk SPRs (Statistical Predictive Rules) wordt 

benadrukt. Bedoeling van deze regels en hun toepassing is onze redeneerpraktijk en 

oordeelsvorming inzake significante problemen in verschillende domeinen te 

verbeteren. Zo zal bijvoorbeeld het nauwgezet volgen van Goldbergs regel (GR) en de 

simpele berekening ervan op een betrouwbare manier onderscheid kunnen maken 

tussen “neurose” en “psychose”. Met het voordeel dat zelfs een leek die deze 

goedkope methode nauwgezet volgt, een grotere nauwkeurigheid zal bereiken dan de 

meeste experten die gebruik maken van  hun klinische ervaring. 
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De oorsprong van dit soort regels ligt in wat B&T de amelioratieve psychologie 

noemen. Hun kennistheorie begrondt de voorschriften uit de amelioratieve 

psychologie, maar beperkt zich niet enkel tot deze voorschriften (p.171). 

Amelioratieve psychologie is een verzamelnaam voor onderzoek in verschillende 

domeinen waaronder artificiële intelligentie (AI), cognitieve psychologie, machine 

learning, cybernetica, .... Voor B&T begon het eerste ernstig onderzoek in die trant 

met Paul Meehls werk. Hoewel het betreffende onderzoek al meer dan vijftig jaar aan 

de gang is, worden de aanbevelingen uit de amelioratieve psychologie niet of zeer 

onvoldoende opgevolgd. De veralgemeende conclusie uit dit soort onderzoek is dat 

het toepassen van eenvoudige regels voor significante taken meestal betere resultaten 

oplevert dan de meeste experten die enkel van hun expertise gebruik maken. 

 

De vraag naar de waarde van enkele van deze regels is wat ons het meeste zal 

bezighouden. De voornaamste doelstelling van een kennistheorie is volgens B&T het 

leveren van praktisch bruikbaar normatief redeneeradvies. Misschien klinkt dit als een 

nogal evidente opdracht voor een kennistheorie. Volgens B&T was dit tot hiertoe 

allerminst het geval. Hun poging tot een vernieuwende kennistheorie kan begrepen 

worden als een hevige reactie op wat zij de traditionele aanpak of SAE noemen. Deze 

aanpak levert volgens B&T geen enkel nuttig redeneeradvies op voor significante 

problemen. Dit komt omdat SAE verstrengeld zit in een analyse-apparaat dat volgens 

B&T geen nuttig redeneeradvies kan voortbrengen. B&Ts kritiek op SAE luidt onder 

andere, dat deze traditie vastgebonden is met de verlammende vraag naar de 

verantwoording van kennis. Ik tracht te verduidelijken wat B&Ts kritiek op SAE en 

hun probleem met verantwoording is. Tenslotte, geef ik een evolutionaire kijk op 

kennistheorie. 

 

De vraagstellingen 

 

1. Wat is de waarde van enkele van de regels die B&T voorstellen?  

In wat volgt zal ik deze vraag vaak de “evaluatie-vraag” of “de evaluatieve vraag” 

noemen. En “de waarde bepalen van” zal ik meestal “evalueren” noemen. 

2. Wat hebben B&T tegen verantwoording? 

3. Hoe kan een evolutionair perspectief bijdragen tot de kennistheorie? 

 

Doelstellingen 

 

Een aantal doelstellingen die ik probeer te bereiken:  

- Bepalen hoe de waarde van een aantal regels te bepalen, d.i. het uitstippelen 

van de werkwijze 

- een overwogen idee vormen van wat we aanmoeten met een aantal van de 

regels 

- een aantal kernpunten uit de kennistheorie van B&T verduidelijken 

- een evolutionair perspectief op kennistheorie verduidelijken 

 

 

Werkwijze: hoe de regels evalueren? 

 

Hoe de waarde van de regels te bepalen? Een denkbeeldige strategie zou erin bestaan 

eerst een analyse te maken van wat waarde-bepaling “in het algemeen” inhoudt. 

Daarna moet deze “algemene waarde-bepalingswijze” of “waarde-toekenningswijze” 
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verder nog gespecifieerd worden naar een waardebepaling van de betreffende regels. 

Dit vooronderstelt wellicht ook een voorafgaandelijke analyse van wat “waarde in het 

algemeen” is, en wellicht ook een “waarde-theorie”... 

Als we met waarde-bepaling ook de kritische evaluatie bedoelen en dit toepassen op 

het gebied van de wetenschap, dan kunnen we terecht komen bij de 

wetenschapsfilosofie. Deze houdt zich o.a. bezig met de kritische evaluatie van 

wetenschappelijke hypothesen, theoretische modellen, theorieën en/of theoretische 

superstructuren (Weber, 2006). Niet rechtstreeks met regels van het type dat B&T 

bespreken. Nochtans komt de wetenschapsfilosofische benadering wel van pas omdat 

de filosofische visie op wetenschap - gemeten naar haar doel – ook kan dienen bij de 

evaluatie van de regels die B&T presenteren.  

 

Ik verkies een iets directere benadering. Wanneer ik een overwogen oordeel wil 

vellen over de waarde van de regels, dan stel ik mij vragen zoals:  

- Wat ben ik met deze regels? 

- Of wat is iemand, of wie zijn er wat met deze regels? 

- M.a.w.: zijn ze nuttig?  

- Zijn de regels beter dan alternatieven? 

- Als ze al beter zijn, Waarin zijn ze dan beter? Valt dit te precizeren? 

- Zijn de regels makkelijk te gebruiken? 

- Enz. 

 

Eens deze vragen beantwoord, probeer ik de pro‟s en contra‟s te ordenen, ze met 

elkaar te vergelijken en een balans van beide op te maken. Dit afwegingsproces blijft 

wellicht de nodige vaagheid behouden, maar de uitgangspunten zijn de gestelde 

vragen aan de regels en hun resultaten. Het afwegingsproces is afhankelijk van de 

gestelde vragen en de gegeven antwoorden erop. Anders geformuleerd, de gestelde 

vragen aan de regels en hun toepassing doen als evaluatiecriteria dienst. Deze 

evaluatiecriteria zijn beperkt en werken beperkend. Er zijn wellicht veel meer 

mogelijke andere criteria, die ook nog eens gedetailleerder uitgewerkt kunnen 

worden, anders vergeleken, anders gewogen, enz. Het is dus wellicht gepaster om van 

een evaluatie van de regels te spreken, eerder dan van de bepaling van dé absolute 

waarde van de regels. Zo die al bestaat, en een dergelijke absolute waarde-bepaling al 

mogelijk mocht zijn. 

Dit neemt niet weg dat het moeilijk voorstelbaar is een evaluatiemethode uit te 

dokteren die helemaal geen rekening houdt met een aantal voor de hand liggende 

criteria. Namelijk minstens die criteria die analytisch bekeken als componenten van 

de theorie van B&T gelden. Bekijk het zo. Gegeven worden bepaalde regels als 

centraal deel van de kennistheorie van B&T, nl. strategisch reliabilisme. Deze regels 

worden op bepaalde dimensies geëvalueerd binnen deze theorie. Deze dimensies 

vormen tegelijk ook criteria en componenten voor en van de theorie. Het gaat hier om 

de hoofdcomponenten van het strategisch reliabilisme: significantie, betrouwbaarheid 

en robuustheid. 

Gevraagd naar een evaluatie van de regels, wordt dus rechtstreeks of onrechtstreeks 

ook gevraagd naar een evaluatie van de samenstellende componenten van de theorie 

die als theorie-interne criteria verbonden zijn aan de regels. Voor elk van de 

behandelde regels wordt de vraag naar de evaluatieve componenten gesteld. 

 

Toch kunnen sommige overzichtsartikels die geen systematische behandeling van 

zelfs maar een fractie van het aantal vermelde regels bevatten, iets zinnigs vertellen 
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over SPRs. Waarschijnlijk omdat daarin succesvolle bevindingen rond één of 

meerdere regels veralgemeend worden. Of ook omdat de analyse van Meehl, B&T 

e.a. voldoende overtuigend geacht wordt. Een verzamelde systematische analyse van 

de verschillende regels, zal de algemene conclusie omtrent de superioriteit van 

statistische procedures bij bepaalde besluitvormingen toch niet substantieel bijstellen. 

Eén mogelijkheid bestaat erin dat sommige overzichtschrijvers al voorbij de 

analytische details voor sommige SPRs zijn, en zij verdere conclusies willen trekken. 

 

Een gevaar van de gevolgde werkwijze schuilt in het te ver meegaan met de details, 

zonder het groter plaatje te bekijken. Ik tracht dit aspect te ondervangen door bij het 

beantwoorden van de criteriale vragen, de regels ruimer te onderzoeken door deze ook 

met andere bronnen te confronteren dan bij B&T het geval is. 

Merk op dat de methode in zekere zin wél absoluut is: de vragen en antwoorden die ik 

hier aan het papier toevertrouw, zijn niet meer in hetzelfde werk herzienbaar. Net 

zoals ik B&T‟s visie uit hun boek (van 2005) a.d.h.v. de regels tracht te evalueren, en 

geen rekening hou met eventuele verdere relevante evoluties in hun denken sinds de 

uitgave van hun boek. De handelingen en hun resultaten zijn absoluut in de zin dat ze 

– voorlopig? -  niet terugdraaibaar zijn in de tijd. 

Om de zaak wat systematischer aan te pakken, tracht ik dezelfde voorspelbare vragen 

aan de verschillende regels te stellen. Je zal gauw merken dat deze systematiek bij 

sommige regels heel kunstmatig en repetitief overkomt. Sommige evaluatiecriteria 

kunnen immers niet of niet altijd strikt gescheiden worden. Zo hoeft bijvoorbeeld 

eenvoud en bruikbaarheid niet altijd samen te gaan, maar zal eenvoud soms als 

onlosmakelijk argument voor bruikbaarheid fungeren. Een complexe regel kan in 

principe bruikbaar zijn voor specialisten, zonder daarom ook eenvoudig bevonden te 

worden voor een groter publiek. 

Naast de beperkingen die eigen zijn aan de vragen, de antwoorden en zeker ook mijn 

antwoordmogelijkheden, is er nog een belangrijke beperking naar het aantal regels dat 

ik zal bespreken. Ik bespreek GR, GM en CS. Goldbergs Regel (GR) is een klinische 

of medische SPR, de belangrijkste soort SPRs omdat de gevolgen van verkeerde 

diagnoses opvallend zwaar kunnen zijn. De gouden regel van predictieve modellering 

is een veralgemening (GM). En CS of is een financiële SPR. 

Mijn selectie uit de SPRs probeert vooral rekening te houden met de illustratieve 

waarde die deze heeft voor de kennistheorie van B&T en de mogelijkheid tot kritische 

aanknopingspunten die een bepaalde regel verleent. Ook dit aspect van mijn 

werkwijze is uiteraard voor discussie vatbaar. Maar een ernstige bespreking van 

B&Ts werk zal toch minstens enkele voorgestelde regels moeten bekijken. En dit 

ondanks het feit dat sommige overzichtsartikels die dit niet doen toch iets zinnigs te 

vertellen hebben over B&Ts aanpak. 

 

Een SPR tracht als hulpmiddel te verhelpen aan een bekend soort redeneer-, oordeels- 

of beslissingsprobleem en de daarbij kenmerkende soort valkuilen. Bij de bespreking 

van verschillende SPRs komen vaak dezelfde zogenaamde gebreken van het 

menselijk redeneervermogen naar voren: tekortkomingen van de menselijke 

rationaliteit, cognitieve illusies of valkuilen, allerhande biases (onzuiverheden, 

selectiviteiten, vertekeningen. Slotboom, 2001, p.331). De cognitieve gebreken 

zouden voor een goed begrip ervan in evolutionair perspectief geplaatst moeten 

worden. Schrijvers over een verzameling van cognitieve gebreken en soms een 

bijgaande oplossing ervoor, zijn o.a.: Pinker (o.a. 1997, 2007) en Plous (1993).  
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De evaluatie van de SPRs kan dus ook gezien worden als een poging inzicht te krijgen 

in een aantal remediëringsmogelijkheden voor een aantal cognitieve valkuilen. 

Volledigheid is in ieder geval volledig uit den boze. Wie alle regels besproken wil 

zien, kan ik verwijzen naar het boek van B&T (die zoals aangegeven niet elk vermeld 

redeneeradvies bespreken). Dit geldt ook voor hun “volledige” theorie, die daar 

programmatisch (d.i. beperkt tot een aantal programma-punten) wordt uiteengezet.  

Daarbij moet nog iets belangrijks opgemerkt worden. B&T schrijven over meer dan  

regels alleen. Algemener genomen bepleiten ze vormen van verbeterend 

redeneeradvies of “redeneervoortreffelijkheid”, vooral in de vorm van SPRs. Dit 

normatief redeneeradvies omvat minstens wat B&T benoemen als: (i) 

redeneerstrategieën; (ii) modellen; (iii) de gouden regel en (iv) positief advies. De 

verschillende SPRs vallen in elk van de eerste drie categorieën. Ik gebruik “regels” en 

“SPRs” vaak door elkaar, ook al gaat het eigenlijk enkel om de SPRs, een speciaal 

soort regels. 

 

Je hebt nu allang de criteriale vragen geraden of afgelezen. Ik licht ze vooraf nog eens  

toe, of probeer ze zelfs wat te verantwoorden. Dit geeft nog meer inzicht in de 

beperkingen van de hier gevolgde werkwijze.  

 

Evaluatieve vragen en criteria 

 

Wat is het probleem waaraan de regel wil verhelpen of een oplossing voor wil 

inhouden? 

 

Op het eerste gezicht is dit misschien een al te evidente vraag. Een goed inzicht in het 

probleem waarvoor een SPR een oplossing wil inhouden, kan echter van 

doorslaggevend belang zijn bij de verdere evaluatie van de SPR. Denk bijvoorbeeld 

aan het volgende scenario: het voorgelegde probleem is foutief gesteld, er dient zelfs 

helemaal geen oplossing voor gevonden. Wat kan in zo‟n geval de evaluatie van het 

nut van de SPR dan nog vermogen? 

 

B&T besteden niet evenveel aandacht aan de oorsprong van elk probleem dat aan de 

basis van een SPR ligt. Wel besteden zij aandacht aan wat zij significantie en het 

redeneren over significante zaken noemen. Een significante SPR is een nuttige SPR, 

één die betrokken is op een significant probleem. Het hoofdkenmerk van SPRs die 

voorgeschreven worden in de amelioratieve psychologie is dat zij significante 

problemen aanvatten (p.58). Voorbeelden van zulke significante zaken zijn medische 

en psychiatrische diagnoses, gevoeligheid om gewelddadig te worden, academisch 

succes (p.58). B&T rekenen bankfaillisement tot de significante zaken (p.58). 

Aangezien B&T regels binnen deze domeinen bespreken en deze ontlenen aan 

hetgeen zij zelf de amelioratieve psychologie genoemd hebben, gaan de uitgekozen 

SPRs voor B&T sowieso terug op significante problemen. Hoewel ze de significantie 

van sommige SPRs nadrukkelijk beargumenteren. 

Zelfs wanneer het in de gegeven voorbeelden allemaal om significante domeinen zou 

gaan, dan nog betekent dit niet dat elke ontwikkelde SPR binnen zo‟n domein en 

voorgeschreven door de amelioratieve psychologie, nuttig is. Anders gesteld: ook 

binnen significante domeinen kunnen nutteloze instrumenten ontwikkeld worden. 

B&T weten dit ook wel, maar hun argumentatie voor de significantie van sommige 

SPRs is vaak erg beperkt en steunt te veel op de aanname dat het al om significante 

problemen gaat omdat ze nu eenmaal uit de amelioratieve psychologie voortkomen. 
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Vandaar het belang van een probleemomschrijving bij de evaluatie van de 

significantie van het probleem en de overeenkomende SPR.  

 

B&Ts account van kennistheoretische of epistemische significantie berust ultiem op 

oordelen over wat tot menselijk welzijn leidt (p.99). Dit is een empirische kwestie, de 

voorwaarden die bijdragen tot het menselijk welzijn kunnen wetenschappelijk 

onderzocht worden (p.99). Problemen omtrent het geluk van de mensen, waarrond 

empirisch bewijsmateriaal of evidentie bestaat, behoren tot de significante problemen. 

Een voortreffelijke redeneerder is ook een gelukkiger persoon. Het gebruik van 

significante SPRs verbetert niet alleen onze redeneerpraktijk, het maakt ons ook 

gelukkiger! 

Een grote hoeveelheid empirische evidentie wijst erop dat de basisvoorwaarden voor 

menselijk welzijn gezondheid, diepe sociale banden, persoonlijke veiligheid en het 

nastreven van significante projecten omvatten (p.99). Dit soort empirische 

bevindingen  over de voorwaarden die geluk en welzijn beïnvloeden, limiteren wat 

telt als een significant probleem (p.99). Een van de meest significante problemen 

betreft hoe we onze slecht geadapteerde sociale instellingen die ons geluk en welzijn 

ondermijnen, moeten renoveren (p.99). En hoe we nieuwe sociale, politieke en 

economische instellingen en procedures kunnen implementeren die  de grootste kans 

hebben om welzijn te bevorderen en de bronnen van vermijdbare ongelukkigheid te 

controlen (p.99).  

 

De vereisten voor menselijk geluk zijn nog niet volledig in kaart gebracht, maar B&T 

geven een programmatische aanpak van significantie en een kader dat met deze 

onvolledige kennis kan omgaan (p.93).  

 

Ten eerste erkennen B&T de situatiegevoeligheid van significantie en de problemen 

om via een kennistheorie bruikbare informatie te verstrekken (p.94). Problemen met 

significantie doen zich voor in specifieke gevallen (p.94). Een kennistheorie die een 

account van significantie omvat, zal niet rechtstreeks en vruchtbaar toepasbaar zijn op 

vele specifieke gevallen (p.94). Niet alle significante gevallen zullen geïndificeerd 

worden, maar hieruit volgt niet dat kennistheorie zich niet met significantie hoeft 

bezig te houden (p.94). Het hoofddoel van de kennistheorie is het leveren van nuttig, 

algemeen redeneeradvies (p.94). Zo‟n advies steunt onvermijdelijk op algemene 

oordelen over epistemische of kennistheoretische significantie. Zulke oordelen zullen 

typisch beweringen inhouden over welke soorten  problemen waarschijnlijk 

significant zijn voor redeneerders in het algemeen (p.94). Bijvoorbeeld (p.94): in ons 

dagelijkse leven vertrouwen we vaak op oorzakelijk of causaal redeneren. Dit 

betekent niet dat elk redeneerprobleem dat causaal redeneren behoeft, ook significant 

is. Maar vele significante problemen houden causaal redeneren in. Dus een 

kennistheorie die zich op significantie baseert, moet bereid zijn een faire hoeveelheid 

tijd en energie te besteden aan het verbeteren van ons redeneren over causale zaken. 

Deze algemene waarheid heeft belangrijke praktische implicaties, namelijk het 

blootleggen en corrigeren van de hardnekkigste biases door het aanreiken van 

vervangende strategieën. 

 

Ten tweede en aansluitend op het belang van empirisch onderzoek naar het welzijn 

van de mens, is er de op redenen gebaseerde benadering van significantie (p.95 e.v.). 

B&Ts visie stelt dat de significantie van een probleem voor iemand, een functie is van 

het wegen van de objectieve redenen deze persoon heeft voor het spenderen van 
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middelen aan het oplossen van dit probleem. Dit vooronderstelt dat we verschillende 

soorten objectieve redenen hebben om te handelen en dat we deze redenen tegenover 

elkaar kunnen afwegen (p.95).  

De voornaamste intuïtief dwingendste objectieve redenen zijn objectieve morele en 

objectieve prudentiële redenen (p.96). Als voorbeeld is er de arts die een patiënt 

diagnosticeert (p.96). Dit probleem is hoogst significant omdat er voor de arts 

objectieve morele en prudentiële redenen om dit soort diagnostisch redeneren heel 

zorgvuldig te doen. De redenen zijn objectief omdat zij onafhankelijk gelden van het 

feit of zij herkend of aanvaard worden door de arts. De potentiële kosten van een 

onaccurate diagnose zijn hoog alsook de potiële baten van een accurate diagnose. Als 

iemands objectieve redenen voor het oplossen van een probleem een functie zijn van 

de gevolgen voor het al dan niet verkrijgen van een accuraat resultaat, dan is het 

intuïtief duidelijk dat deze redenen gelden zelfs als de arts deze niet herkent of er 

belang aan hecht (p.96). En aangezien deze redenen gewichtig zijn, is het probleem 

significant voor arts en patiënt (p.96). 

 

Significantie is samen met betrouwbaarheid en kosten-batenafweging een van de drie 

centrale factoren die bijdragen tot redeneervoortreffelijkheid. Samen vormen zij het 

denkkader van het strategisch reliabilisme. Deze drie factoren hangen nauw samen en 

komen per probleem dat met een voortreffelijke strategie wordt opgelost, in wisselend 

evenwicht voor. Significantie komt namelijk in gradaties voor. Toch kan elk van de 

factoren afzonderlijk onderzocht worden, beginnend bij de problemen die erg 

significant lijken te zijn, om daarna te zoeken naar een redeneerstrategie die zowel 

bruikbaar en robuust betrouwbaar is voor deze problemen (p.87). 

Een excellente redeneerder richt zich voornamelijk op significante redeneerproblemen 

zelfs wanneer deze moeilijk oplosbaar zijn en wanneer hij niet de meest betrouwbare 

redeneerstrategie ter beschikking heeft (p.85). Aangezien significantie-overwegingen 

de selectie van de problemen maakt, is het de belangrijkste van de drie componenten. 

Ik zal de drie componenten samenbrengen onder het nut van een SPR, aangezien ze 

samen als B&Ts hoofdargument voor het nut van een SPR voorgesteld kunnen 

worden. Maar ook de probleemomschrijving heeft gevolgen voor de significantie en 

dus voor het nut van de SPR. Dus een deel van de significantie van een SPR, nl. het 

deel dat betrekking heeft op het onderliggend probleem, komt al onder zijn 

probleemomschrijving aan bod. 

Weten van welke vraag vertrokken wordt bij de ontwikkeling van een SPR kan ook 

belangrijk zijn om eventuele verbeteringen te vinden. Voor sommige SPRs bespreek 

ik bij de probleemomschrijving ook de opzet en de oorspronkelijke doelstelling van 

de studie waarin de SPR besproken wordt. Dit geeft een idee van hoe de 

oorspronkelijke artikelschrijvers het gebruik van een regel trachten te verantwoorden. 

Ook mogelijke alternatieven voor een regel worden beter vergeleken wanneer zij 

hetzelfde probleem betrachten. 

 

Wat is de vorm van de regel? 

 

B&T onderscheiden verschillende soorten redeneeradvies. Zelfs onder de SPRs 

duiken problemen wanneer naar een algemene vorm gevraagd wordt. B&T geven ook 

een beperkte classificatie van soorten SPRs, die soms te maken heeft met hun vorm. 

Niet elk redeneeradvies kan daarin naar vorm, perfect worden ondergebracht. 

Tenslotte is het ook handig te weten hoe het redeneeradvies eruit ziet, ook al past dit 

advies niet precies in de classificatie van SPRs. 
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Is de regel nuttig? 

 

Zoals vermeld zal ik significantie, robuuste betrouwbaarheid en kosten-batenafweging 

- de drie hoofdcomponenten van strategisch reliabilisme – onder het nut van de regel 

onderbrengen. De mogelijke significantie van een SPR komt onvermijdelijk ook reeds 

bij de probleemomschrijving van de SPR aan bod, daar significantie het probleem zou 

moeten selecteren. Daarbij past ook de verwachte accuraatheid van de regel die door 

B&T als synomiem voor betrouwbaarheid gebruikt wordt (p.60 e.v.). De drie 

hoofdcomponenten van strategisch reliabilisme hangen nauw samen, maar kunnen 

afzonderlijk bekeken worden. Significantie werd al onder de probleemomschrijving 

bekeken. 

 

Kostenbatenafwegingen slaan op de efficiënte toewijzing van cognitieve middelen die 

iemand ter beschikking heeft (p.79). Het gaat om de tijd en energie die gestoken 

wordt in afwegingen die te maken hebben met het overwegen van welke 

redeneerstrategieën potentieel herzien moeten worden, het herzien ervan indien nodig 

en het toepassen van redeneerstrategieën op problemen die hoogst waarschijnlijk 

significante waarheden oplevert (p.79). Daarbij moet rekening gehouden worden met 

het feit dat we beperkte wezen zijn, en als dusdanig keuzes moeten maken over hoe 

onze cognitieve middelen te spenderen. Strategisch reliabilisme wil de toewijzing van 

middelen binnen het kader van kosten en baten behandelen, ook al zijn daarop 

ernstige algemene tegenwerpingen mogelijk (p.80 e.v.). Maar zelfs een gebrekkige 

kosten-batenanalyse kan zeer nuttig zijn (p.80). 

Kosten-batenanalyse is een redeneerstrategie die ons toelaat de wenselijkheid van 

verschillende beschikbare trade-offs in te schatten (p.80). Merk dus op dat kosten-

batenanalyse dus zowel een redeneerstrategie is als een hoofdcomponent van 

strategisch reliabilisme, alsook een intern evaluatie-criterium in de kennistheorie van 

B&T. Het is een intern evaluatie-criterium omdat de andere redeneerstrategieën – 

meestal impliciet - zullen gemeten worden aan de kosten-batenstrategie. Herhalend: 

de regels staan in de kennistheorie van B&T centraal. Centraal als 

redeneerstrategieën, sommige als hoofdcomponenten van de theorie en als interne 

evaluatie-criteria voor andere regels. 

 

De meest bekende vorm van kosten-baten-analyse plaatst een geldwaarde op de 

kosten en baten van elke beschikbare optie (p.80). Deze procedure zou ons moeten 

toelaten om de voordeligste optie te kiezen. Maar niet alle waarde kan herleid worden 

tot geld (p.81). En bij uitbreiding bestaat er geen “neutrale” waarde-maat voor het 

vergelijken van verschillende soorten dingen (p.81). Toch kan de kosten-batenanalyse 

heel nutttig zijn omdat het ons in staat stelt om de wenselijkheid van verschillende 

beschikbare trade-offs  in te schatten, ongeacht de soort waarde die we eraan 

toekennen (p.81). De primaire deugd van zelfs gebrekkige kosten-batenanalyses is dat 

zij ons helpen bij het stellen en bijstellen van onze prioriteiten op manieren die onze 

waarden beter weergeven (p.81).  

B&T onderscheiden twee soorten gebrekkige maar nuttige kosten-baten-benaderingen 

van problemen: onvolledige kosten-batenanalyses en ongereduceerde (p.81 e.v.). 

Onvolledige kosten-batenanalyses benadrukken één deelverzameling van de waarden 

die een rol speelt bij een beslissing (p.81). Bijvoorbeeld kosten-batenanalyses die zich 

enkel richten op geld als waarde-eenheid. Een ongereduceerde kosten-batenanalyse 

richt zich op een realistische verzameling van waarden die op het spel staan bij een 
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beslissing, maar probeert deze waarden niet te reduceren tot standaardeenheden voor 

kosten en baten (p.81). 

Ter ondersteuning van het mogelijke nut van deze vormen van gebrekkige kosten-

batenanalyses bij het stellen en bijstellen van onze prioriteiten, geven B&T twee 

voorbeelden (p.81 e.v.): 

1) Lage investering in pensioensparen. Een ongereduceerde kosten-batenanalyse 

zou kunnen helpen bij het maken van een keuze om al dan niet te investeren. 

De voordelen van het huidig spenderen kunnen als baten in beschouwing 

genomen worden. Bijvoorbeeld een grotere hypotheek op een groter huis. Als 

de potentiële toekomstige kosten: een inadequaat pensioenfonds, lagere 

levensstandaard, afhankelijkheid van kinderen of verwanten. Hoewel deze 

kosten en baten niet gereduceerd kunnen worden tot één enkele waarde-

eenheid, verwachten B&T dat als mensen helder en koel dachten over de 

verschillende opties, zij verrast zouden zijn dat zij de impliciete waarden in 

hun eigenlijke beslissingen expliciet zouden verwerpen. 

 

Uiteraard kan een kosten-batenanalyse mensen van mening doen veranderen, maar 

dit hangt vooral af van het gewicht van de redenen die als baten of kosten geboekt 

worden. De verwachting dat een kosten-batenanalyse mensen zou verrassen over 

hun impliciete waarden kan wel, maar dit hoeft niet te liggen aan de kosten en 

baten die B&T in het voorbeeld noemen. In het voorbeeld zijn meer kosten dan 

baten opgenomen. En zelfs geïnformeerd over de genoemde kosten en baten, 

zouden zo veel mensen daarom wel aan pensioensparen doen? 

Mensen hebben het moeilijk met toekomstgericht economisch denken. Er bestaat 

wetenschappelijk literatuur over  “het gat in de handen van mensen”, en mijn 

eigen handsgat is nog niet gedicht. Maar zelfs al is het toekomstgericht 

economisch denken van mensen minimaal of onbestaande (cf. Pinker), dit 

betekent niet dat elke vorm van sparen ongereduceerd kosten-batenanalytisch 

interessant wordt of altijd op één lijn gebracht kan worden met de prioriteiten van 

mensen. Ondanks overconsumptie, kunstmatige behoeften, impulsaankopen 

enzovoort kunnen er - zolang er keuze mogelijk is om al dan niet te sparen - in 

principe doorslaggevende baten denkbaar zijn om het geld in het heden uit te 

geven. 

 

2) De geldelijke waarde van een mensenleven berekend door verzekeraars: 

onvolledige kosten-batenanalyse. Door mensen als gereedschap te 

monetariseren, kan zo‟n kosten-batenanalyse aan het licht brengen dat het 

voor de ondernemer goedkoper is om te investeren in de veiligheid van het 

leven van een rendabele arbeider, eerder dan hem te laten sterven tijdens 

onbeveiligde arbeid. B&T vinden ook dat we kunnen huiveren bij het feit dat 

niet ethische beschouwingen en wel een kosten-batenanalyse de ondernemers 

doet kiezen om te investeren in de veiligheid van mensen. Maar het positieve 

punt is dat de kosten-batenanalyse sommige ondernemers er toe bracht te 

investeren in veiligheid. Zonder kosten-batenanalyse zou de investering nog 

trager verlopen zijn. 

Kosten-batenanalyses deed de ondernemers inzien dat de monetaire waarde 

van “menselijk kapitaal” radicaal onvolledig, enkel economisch van aard was. 

De juiste handelingswijze was zo overduidelijk juist dat eender welk aantal 

verschillende kosten-batenanalyses – zelfs deze op basis van 

weerzinwekkende waarden- het correcte resultaat leverden. Als de wereld op 
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zo‟n manier dwingend is, dan kunnen onvolledige kosten-batenanalyses ons er 

toe brengen onze prioriteiten en handelingen effectief te herzien. 

 

Eerst geven B&T toe dat de kosten-batenbenadering geen garantie is voor een positief 

resultaat, nl. investeren in de veiligheid van mensen (p.83). Daarna komen zij echter 

opnieuw met een al te gretige veralgeming, die ik als volgt begrijp: wanneer eender 

welk aantal verschillende kosten-batenanalyses het correcte resultaat leveren, dan zit 

de wereld zo dwingend in elkaar en dan kunnen onvolledige kosten-batenanalyses 

onze prioriteiten en acties doen herzien. Ik denk niet dat kosten-batenanalyses altijd 

zó dwingend kunnen zijn. 

Opnieuw een kosten-batenanalyse kan ons inderdaad van mening doen veranderen. 

En opnieuw een kosten-batenanalyse kan door het expliciteren van kosten en baten 

ook onze prioriteiten expliciteren. Zo zullen we betere beslissingen nemen die onze 

waarden accurater weergeven als we bij een beslissing duidelijk preciseren welke 

maatregelen waarschijnlijk het meeste levens zullen redden, bijvoorbeeld bij een 

beslissing om middelen te besteden aan het verbeteren van de veiligheid (p.84). 

Maar een onvolledige monetaire analyse berust vooral op de monetaire waardering 

van de kosten en baten die opgenomen worden in de analyse. Deze waardering of 

toekenning van een monetair gewicht kan verschillen, waardoor de balans uiteindelijk 

ook kan verschillen, alsook de daaruit voortkomende handelingen. Bovendien blijft 

alles nog eens afhangen van welke kosten en welke baten geboekt worden: we kunnen 

er belangrijke niet boeken. 

 

Nu willen B&T de kosten-batenanalyse op de kennistheorie of epistemologie 

toepassen. Hierbij worden significantie, betrouwbaarheid of accuraatheid betrokken. 

Vandaar de nauwe verbondenheid van deze concepten in het werk van B&T.  

Welke epistemische kosten? Welke epistemische baten? B&T onderscheiden drie 

problemen die te maken hebben met het identifiëren van de kosten en baten van 

redeneren (p.85):  

- het is niet duidelijk hoe de vele baten van redeneren te reduceren tot telbare 

eenheden. 

- Hetzelfde geldt voor de kosten 

- Het is twijfelachtig dat we op een redelijke manier een vloeiende kosten-

batencurve voor een redeneerstrategie kunnen interpreteren. 

 

Voor wat de baten betreft, volstaat accuraatheid van onze oordelen niet. Waar het om 

gaat is accuraatheid over significante problemen (p.85). Stel dat een voortreffelijke 

redeneerder moet beslissen over de waarschijnlijkheid dat een potentieel vrijkomende 

gevangene opnieuw een misdaad begaat (p.85-6). Dan zal hij de beste 

redeneerstrategie gebruiken die hij ter beschikking heeft, zelfs als een makkelijker 

probleem een grotere accuraatheid of meer ware oordelen zou opleveren. Zoals 

bijvoorbeeld: hoeveel mensen komen in deze kamer om de de tien seconden binnen?  

Het aanpakken van significante problemen betekent in de praktijk dat de accuraatheid 

van de oordelen niet gemaximaliseerd wordt (p.86). De totale betrouwbaarheid (of de 

waarheidsratio: de verhouding van het aantal waarheden) van de overtuigingen van de 

redeneerder  wordt niet gemaximaliseerd (p.86).  

Door het ontbreken van een notie van epistemisch voordeel die kan voorgesteld 

worden door eenheden op één enkele dimensie, stellen B&T voor dat de baten van 

een redeneerstrategie geïdentifieerd worden in termen van haar betrouwbaarheid 

(p.86). We kunnen de betrouwbaarheid van een redeneerstrategie meten; en dit tracks 
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spoort de echte voordelen van redeneren in de meeste gevallen redelijk goed op 

(p.86). Betrouwbaarheid is een meetbare vervanger voor de epistemische voordelen 

van een redeneerstrategie (p.86). Deze vervanger houdt geen rekening met 

significantie, vandaar de centraliteit van dit begrip voor strategisch reliabilisme. Het 

belang dat B&T hechten aan significantie moet een significantie-ongevoelige notie 

van betrouwbaarheid compenseren. Vandaar het nauw verband tussen deze 

componenten. Wanneer B&T positief redeneeradvies geven, kunnen de drie 

hoofdcomponenten van hun kennistheorie wel afzonderlijk onderzocht worden (p.87): 

we kunnen beginnen met het opmerken van welke problemen ernaar tenderen 

significant te zijn voor mensen, daarna kunnen we zoeken welke redeneerstrategieën 

voor deze problemen zowel uitvoerbaar (tractable) als robuust betrouwbaar zijn. 

 

Aan de kostenzijde zijn tijd, aandacht, korte- en lange-termijn cognitieve capiciteiten 

als middelen bij het oplossen van door de wil gecontroleerde redeneerproblemen 

vereist (p.87). Verschillende redeneerstrategieën vereisen meer van één van deze 

middelen dan andere. Eén strategie kan makkelijk bruikbaar zijn omdat de moeite 

verspreid wordt over de verschillende capaciteiten die makkelijk met elkaar samen 

werken (p.87). Een andere kan makkelijk bruikbaar zijn in termen van de hoeveelheid 

basisoperaties zij gebruikt, ondanks hoge eisen aan het korte-termijngeheugen, enz.  

Al deze verschillen maken het opnieuw twijfelachtig dat alle verschillende eisen aan 

onze verschillende capaciteiten gereduceerd kunnen worden tot één enkele notie van 

cognitieve kost die voorgesteld kan worden door eenheden op één enkele dimensie 

(p.87). Derhalve stellen B&T voor om de tijd te meten die mensen nemen om een 

strategie te implemeteren; en dit tracks spoort de echte redeneerkosten in de meeste 

gevallen redelijk goed op (p.87-8). Dit voorstel zullen zij zelf meestal niet opvolgen 

bij de bespreking van hun SPRs. Waarschijnlijk omdat de gegevens over de nodige 

tijdsinvestering bij het gebruik van relatief onbekende, weinig opgevolgde regels 

meestal niet beschikbaar zijn. 

Merk op dat eenvoud en het gemak van de bruikbaarheid  van een strategie niet 

worden opgenomen in een kostenbatenafweging. In principe kan het dus een 

aanvulling zijn om deze apart te controleren. 

 

Tenslotte kan met de voorstellen van B&T ter identificatie van cognitieve kosten en 

baten enkel een heel rudimentaire representatie van de prestatie van een 

redeneerstrategie gegeven worden als een vloeiende curve (p.88). Dit kan enkel als de 

curve het product is van gedocumenteerde prestaties of uitslagen, en er geen reden is 

om aan te nemen dat de redeneerstrategie wilde discontinuë prestaties zal vertonen op 

een taak (p.88). De curve karakteriseert het traject van een prestatie en laat dus 

voorspelling toe (p.88). 

De twee deugden van de voorstellen ter vervanging zijn (p.88):  

1) de vervangers (tijd en betrouwbaarheid) zijn meetbaar wat betekent dat de 

centrale componenten van de toegepaste kennistheorie (of minstens hun 

rudimentaire benaderingen) empirisch bepaald kunnen worden in de volgende 

zin: (a) de kosten-batencurve is bepaald door de geobserveerde uitkomsten van 

de prestatie; (b) de curve kan gebruikt worden als basis voor de voorspelling 

van prestatie. Dus de centrale theoretische componenten van toegepaste 

kennistheorie – of minstens hun rudimentaire benaderingen – kunnen in 

principe getest worden op accuraatheid.  
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2) De vervangers track ruwweg de eigenschappen die van belang zijn (de kosten 

en baten van redeneren). Hierdoor is het centrale instrument van de toegepaste 

kennistheorie redelijk accuraat. 

 

B&T lijken hun eigen voorstel voor het tekenen van curves niet op te volgen in hun 

boek. Ze vergelijken slechts eenmaal de overeenkomende kosten-batencurves van 

twee echte strategieën, en dan nog zonder exacte meetwaarden voor de verwachte 

kosten (namelijk de gebruikte tijd voor het toepassen van een regel, p.89). Deze 

exacte meetwaarden van de gespendeerde tijd zijn niet terug te vinden in de 

oorspronkelijke studies waarin deze redeneerstrategieën vergeleken worden 

(Goldberg, 1965, xx).  

 

Nochtans zijn er volgens B&T twee voordelen aan kosten-batencurves (p.89-92): 

1) ze laten op een toegankelijke en onpersoonlijke manier zien hoe zwak iemand 

presteert, ook in zijn eigen termen.  

2) Ze kunnen helpen bij het  in stand houden van een discipline door te vermijden 

dat een redeneerder afwijkt van de zichtbaar betrouwbaarste strategie. Als we 

twee strategieën hebben voor het oplossen van een probleem en één ervan is 

betrouwbaarder, dan is het gek om de mindere te gebruiken om de andere te 

corrigeren. Dit is namelijk wat B&T de selectieve afwijkingsstrategie noemen. 

Deze kan in een curve uitgezet worden. De curve laat de dalende accuraatheid 

zien bij selectieve afwijking, wat de verleiding om af te wijken van de 

betrouwbaarste strategie tempert. Deze verleiding kan groot zijn, zeker 

wanneer we een strategie gebruiken die het maken van corrigeerbare fouten 

toelaat om in totaal minder fouten te maken (Einhorn, 1986). Dit zijn gevallen 

waarin een SPR repetitief gebruikt wordt. Natuurlijk komt het er in zo‟n 

situaties op neer dat we vaker denken een fout te maken dan in werkelijkheid 

het geval is. Elke redeneerstrategie zal tot fouten of kosten leiden. Afwijken is 

alleen toegestaan wanneer de voordelen van afwijken opwegen tegen de 

voordelen van het volgen van een SPR. 

 

De kostenbatencurves herbergen het inzicht dat de betrouwbaarheid van een 

redeneerstrategie een functie is van de hoeveelheid middelen die eraan werd besteed  

(p.61). Met andere woorden hoe betrouwbaar een redeneerstrategie is, is afhankelijk 

van de middelen die eraan gespendeerd worden (p.61). Vragen naar de 

betrouwbaarheid van een strategie betekent vragen naar de betrouwbaarheid ervan bij 

een bepaalde kost, tenzij er een strategie bestaat die de betrouwbaarste is bij alle 

kosten. Eén probleem hierbij is de vraag naar wanneer een strategie eigenlijk 

geïmplementeerd is. Aan welke kost kan men zeggen dat een bepaalde strategie 

geïmplementeerd is? Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een strategie pas bij een zeer 

hoge kost tot haar recht komt en dit niet duidelijk wordt door ze enkel aan een lage 

kost te bekijken. B&T geven toe dat deze vraag geen definitief antwoord heeft (p.62). 

Enkel een studie van de details van hoe de strategie gebruikt wordt door een 

redeneerder in een bepaalde context kan de vraag op een adequate manier stellen 

(p.62). 

Samen met twee andere  basisinstrumenten van de toegepaste kennistheorie - 

opstartkosten en de verwachte marginale betrouwbaarheid– levert deze benadering 

nieuwe inzichten en bruikbare categorieën voor het begrijpen van 

redeneervoortreffelijkheid (p.63). Dit geeft het verband tussen de kosten-

batenbenadering en redeneervoortreffelijkheid. Kosten-batencurves hebben een 
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typische vorm: een snelle toename met een geleidelijke afvlakking (p.59). Deze 

afvlakking stelt het verminderend marginaal nut voor van de redeneerdstrategie: 

toenemende toevoeging van meer middelen leidt geleidelijk tot minder voordelen 

(p.59). Opstartkosten zijn kosten die gemaakt worden wanneer een strategie 

vervangen wordt door een andere, bijvoorbeeld de tijd die nodig is om de 

vervangstrategie aan te leren. De verwachte marginale betrouwbaarheid van een 

redeneerstrategie gegeven een hoeveelheid middelen die eraan gespendeerd wordt, is 

basically het voordeel dat iemand verwerft uit het laatst gespendeerde middel aan die 

redeneerstrategie (p.60). De effectiefste toewijzing van middelen onder twee 

redeneerstrategieën maximaliseert de verwachte betrouwbaarheid of accuraatheid, d.i. 

de toewijzing die de verwachte marginale betrouwbaarheid van beide strategieën 

gelijk maakt (p.60). 

Volgens B&T volgt uit deze kosten-baten-benadering de volledige viervoudige 

karakterisatie van “verbeterd redeneren”. Er bestaan slechts vier manieren om een 

betere redeneerder te worden (p.63 e.v.):  

(1) Hertoewijzing van middelen.  

Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een geschiktheidstest die uit twee delen 

bestaat: een kwantitatief en analytisch. Deze verschillende gedeelten worden 

met een verschillende passende strategie aangepakt. Maar de bedoeling is 

zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven op de test in zijn geheel, op beide 

delen dus. Als de cognitieve middelen van de testnemer suboptimaal of –

maximaal toegewezen zijn, dan kan hij zijn redeneren verbeteren door het 

hertoewijzen van middelen voor redeneerstrategieën met een lagere verwachte 

marginale betrouwbaarheid naar redeneerstrategieën met een hogere. Hij zou 

beter kunnen redeneren – d.i. meer correcte antwoorden verkrijgen – door 

simpelweg minder tijd te spenderen aan het kwantitatief gedeelte, en meer aan 

het analytische. 

Bij deze methode is de koppeling aan significantie opnieuw belangrijk: vooral 

het hertoewijzen van tijd aan significante zaken speelt een grote rol bij het 

verbeteren van ons redeneren. 

(2) Een betrouwbaardere, maar niet duurdere redeneerstrategie toepassen.  

Bijvoorbeeld: GR is zo eenvoudig te gebruiken dat het bijna zeker minder 

duur is (zowel in monetaire als in cognitieve termen) dan klinische predictie 

(p.66). 

(3) Een betrouwbaardere, maar duurdere redeneerstrategie toepassen. 

Bijvoorbeeld: het gebruik maken van het frequentieformaat (ff) of van 

beschouw-het-tegendeel (consider-the-opposite, c-t-o) vereist aanzienlijke 

opstartkosten. Het zijn redeneerstrategieën die waarschijnlijk meer kosten om 

ze te implementeren en uit te voeren dan deze die de meeste mensen 

gebruiken. Het is dus niet onvermijdelijk dat deze redeneerstrategieën iemand 

tot een betere redeneerder zullen maken, ook al zijn ze betrouwbaarder dan de 

actueel gebruikte redeneerstrategieën en al kunnen ze in de praktijk 

geïmplementeerd en uitgevoerd worden.  

De onzekerheid met betrekking tot de verbetering van het totale of globale 

redeneren is te wijten aan het feit dat de verandering naar een duurdere, maar 

locaal betrouwbaardere strategie - d.i. voor redeneerproblemen die het best 

opgelost worden aan een bepaalde kost - niet altijd leidt tot een grotere totale 

of globale betrouwbaarheid. Alles is afhankelijk van het feit of de gewonnen 

betrouwbaarheid aan een hogere kost, het verlies aan betrouwbaarheid 

compenseert dat resulteert uit het minder spenderen aan de goedkopere 
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strategieën die globaal genomen een grotere betrouwbaarheid kunnen geven. 

De lokaal betrouwbaarste strategie is niet altijd de beste globale strategie. Dit 

komt omdat onze middelen beperkt zijn en de optimalisatie van globale 

betrouwbaarheid vaak vereist dat de locale betrouwbaarheid niet 

geoptimaliseerd wordt. Dus als er keuze is tussen twee effectief uitvoerbare 

strategieën, dan moet de redeneerder soms de goedkopere en minder 

betrouwbare kiezen. Dit zal zich voordoen wanneer de opportuniteitskosten – 

dit is wat gemist wordt door het niet besteden van middelen aan het best 

beschikbare alternatief - de vorm aannemen van een gemist epistemisch 

voordeel. In deze gevallen ligt een deel van de kost van het spenderen van de 

middelen aan één probleem, in het niet vorderen met een ander probleem. 

 

(4) Een minder betrouwbare, maar goedkopere redeneerstrategie toepassen 

Bijvoorbeeld: stel dat iemand c-t-o zo vaak gebruikt dat hij er ongelukkig van 

wordt. Zelfs voor de meest triviale beweringen zoekt hij tegenwerpingen. Zo 

iemand zou een betere redeneerder (en een gelukkiger mens) worden door het 

gebruik van c-t-o te beperken tot deze problemen waarvoor het belangrijk is 

overschatting te vermijden. Gebruik het niet bij de vraag of de rol toiletpapier 

moet vervangen worden, maar wel op de vraag of je de veiligheid hebt 

ingeschakeld in de kerncentrale. Een voorbeeld waarbij significantie opnieuw 

verduidelijkt waarom deze manier kan werken. 

De reden waarom deze manier kan werken ligt opnieuw bij de 

opportuniteitskosten. Door veel minder inspanningen te leveren voor een dure 

strategie, kan iemand soms met een goedkopere bijna even betrouwbaar zijn 

voor bepaalde problemen. Bovendien bevrijdt hij dan middelen die ingezet 

kunnen worden om andere problemen meer effectief aan te vatten. Dus door 

een nieuwe redeneerstrategie toe passen die tot een verminderde lokale 

betrouwbaarheid leidt, kan hij middelen hertoewijzen om de globale 

betrouwbaarheid te verhogen. 

 

De vierde manier om voortreffelijk te redeneren lijkt dus een bijzonder geval de 

eerste manier. Eén die een hertoewijzing van middelen naar een iets minder 

betrouwbare strategie inhoudt. Het verschil kan eventueel liggen in feit dat de 

hertoewijzing in de vierde manier gebeurt tussen strategieën voor dezelfde 

problemen, daar waar de eerste manier ook een hertoewijzing tussen strategieën 

voor verschillende problemen toelaat. 

Merk op dat deze vier manieren om het redeneren te verbeteren met uitzondering 

van de voorbeelden, niet heel praktisch lijken. B&T willen dat hun strategieën 

door iedereen of toch zoveel mogelijk mensen toegepast kunnen worden. Maar de 

eerste manier lijkt al wiskundige voorkennis te vereisen die niet van iedereen 

verwacht kan worden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de verwachte marginale 

betrouwbaarheid van twee redeneerstrategieën gelijk maken? B&T beschrijven 

een meetkundige procedure om de betrouwbaarheid van twee redeneeerstrategieën 

voor verschillende problemen gelijk te maken die minstens de kosten-batencurves 

van twee strategieën, een rekenmachine en de berekening van tangensen omvat... 

Hier moet ik op een belangrijk onderscheid wijzen in het werk van B&T. Het 

onderscheid tussen de ontwikkeling van een SPR en het gebruik ervan. B&T 

willen in de eerste plaats dat hun regels kunnen gebruikt worden door zo veel 

mogelijk mensen. Liefst zelfs door leken, zodat de experten meer tijd overhouden 

voor belangrijke taken. Maar de ontwikkeling van een SPR is enkel weggelegd 
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voor experten of een team van experten zoals statistici, informatici, artsen, 

klinische psychologen. 

In de beschrijving van de vier manieren om redeneren te verbeteren gaat het – 

naast de voorbeelden - dus vooral om een theoretisch kader dat nadien verder 

uitgewerkt wordt binnen de hoofdcomponenten van het strategisch reliabilisme. 

Aangezien B&T geen kosten-batencurves voor elke SPR en een concurrerende 

strategie geven (met uitzondering van GR), lijken zij deze te vooronderstellen.  

 

De disciplinering die uitgaat van de kosten-batenbenadering is uiteraard beperkt. 

Soms zou het makkelijker kunnen zijn nieuwe gewoontes te cultiveren dan de manier 

waarop we redeneren te herzien (p.92). Met het hernomen voorbeeld van B&T (p.92): 

Als iemand geen rekening houdt met de toekomst bij het redeneren, dan kan het 

efficiënter zijn een automatische afhouding van de bankrekening naar een 

pensioenspaarrekening te organiseren met zware straffen bij vroegtijdige 

geldafhalingen, in plaats van deze persoon tot nieuwe redeneerstrategieën te dwingen.  

Uit het laatste voorbeeld spreekt een ander soort dwang, één die maatregelen oplegt 

wanneer dit makkelijker blijkt dan een poging tot het herzien van onze redeneerwijze. 

Dit is uiteraard een zeer gevaarlijke piste. Welke verplichtingen kunnen zoal opgelegd 

worden met dit soort verantwoording? Hoe ver kan men daarin gaan? 

Eerder gaf ik al aan dat zolang er keuze tot sparen is, er in principe doorslaggevende 

baten denkbaar kunnen zijn om niet te sparen. Daar staat tegenover dat mensen soms 

tegen beter weten in destructieve neigingen vertonen – al dan niet als gevolg van niet-

toekomstgericht redeneren - die moeilijk corrigeerbaar lijken door enkel nieuwe 

redeneerstrategieën aan te dragen. Te snel rijden, te veel eten, te weinig beweging, 

drugsgebruik, geweldpleging, enz. Kan dit altijd en voor iedereen bestreden worden 

door enkel nieuwe redeneerstrategieën te presenteren? En meer toegespitst: is niet-

toekomstgericht spenderen een voldoende destructieve en onweerstaanbare neiging 

om pensioensparen te verplichten? 

Het niet of onvoldoende toekomstgericht leven is trouwens niet alleen op individueel 

of interpersoonlijk vlak problematisch, het verergert als toekomstige of 

minderbedeelde generaties, ecologische duurzaamheid en de overlevingskansen van 

de mensen in de verdere toekomst in rekening gebracht worden. Het niet-

toekomstgericht leven van de huidige mensen bedreigt het voortbestaan van de 

menselijke soort. De vraag met betrekking tot efficiëntere verplichtingen in plaats van 

het aandragen van redeneerstrategieën gelijkt dan terug op de vraag naar de mate 

waarin mensen door verplichtingen beschermd moeten worden tegen zichzelf. 

Met hun voorbeeld geven B&T aan dat niet alle redeneerproblemen opgelost kunnen 

worden met SPRs. Anders geformuleerd: er kan niet uitgesloten worden dat voor 

sommige redeneerproblemen een verplichtende maatregel efficiënter werkt dan 

ontwikkelde redeneerstrategieën.  

 

De analyse van de kosten-batenafweging draait uit op de betrouwbaarheid of de 

accuraatheid van een strategie. De kosten-batencurves vallen op één uitzondering na 

(GR) weg in B&Ts bespreking van de SPRs. De nodige tijd als kost van een regel valt 

meestal ook buiten beschouwing. Dit lijkt te betekenen dat er weinig of geen verschil 

is tussen twee van de drie componenten van strategisch reliabilisme, namelijk tussen 

de kostenbatenafweging en de robuuste betrouwbaarheid. Misschien zorgt het 

robuuste aspect voor een duidelijker onderscheidbaar verschil tussen beide. Daarvoor 

eerst iets meer over de echte betrouwbaarheidsscore. 
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De echte betrouwbaarheidsscore van een redeneerstrategie is de verhouding van de 

ware oordelen ten opzichte van het totale aantal oordelen op de limiet van haar 

verwachte bereik aan problemen (p.72). Als Goldbergs regel (GR) getest wordt op 

861 patiënten dan geeft dit een slaagpercentage van 70%, d.i. de verhouding van ware 

voorspellingen ten opzichte van het totale aantal voorspellingen is .7 (p.72). Dus de 

geobserveerde betrouwbaarheidsscore van GR op deze verzameling van problemen is 

70% (p.72). Aangenomen dat deze verzameling representatief is voor het totale bereik 

van de problemen van GR, dan is deze geobserveerde betrouwbaarheidsscore een 

benadering (met een hoge betrouwbaarheidsgraad gegeven de grootte van de 

steekproef) van de echte betrouwbaarheidsscore (p.72).  

In een toegepaste kennistheorie draait het niet om de absolute betrouwbaarheidsscore, 

maar wel om de relatieve, de score ten opzichte van andere redeneerstrategieën voor 

het oplossen van dezelfde (of sommige van dezelfde) problemen (en soms voor 

verschillende problemen, p.76). Ook al kunnen we de exacte score van een strategie 

niet kennen, toch kunnen we bewijsmateriaal of evidentie verzamelen die ons 

vertrouwen in de hogere betrouwbaarheid van een strategie verantwoord (p.76-7).  

Zo is er veel evidentie voor de hogere betrouwbaarheid van GR t.o.v. deze van 

alternatieve regels voor het onderscheiden tussen psychotici en neurotici gebaseerd op 

de MMPI-profielen. Deze evidentie is gebaseerd op relevante regels die duizenden 

keren toegepast zijn op verschillende populaties van psychiatrische patiënten (p.77). 

Bovendien is het gebruik van GR makkelijker dan de meeste concurrenten, en is er 

geen speciale reden om te veronderstellen dat de causale structuur van de relevante 

delen van de wereld zal veranderen op een manier die de betrouwbaarheid zal 

verminderen (p.77). Dit is voor B&T overweldigend bewijs en het enige wat nodig 

om redelijke epistemische aanbeveling te doen (p.77). 

Het belang van echte betrouwbaarheidsscores is tweeledig (p.77). Ten eerste is de 

geobserveerde betrouwbaarheidsscore een benadering van de echte. Ten tweede 

vormen de echte betrouwbaarheidsscores (een deel van) de ultieme grond voor onze 

epistemische oordelen (p.77). De uiteindelijke reden waarom GR de beste strategie is 

voor de MMPI voorspellingsproblemen is haar hogere echte betrouwbaarheidsscore 

dan alternatieven (en dat ze minstens even makkelijk te gebruiken is dan haar 

alternatieven).  

De echte betrouwbaarheidsscore is afhankelijk van contingente of toevallige factoren, 

ze is situatie-gebonden. In de ene omgeving kan ze hoog liggen, in de andere laag 

(p.72). Dit noemen B&T het probleem van de omgevingsdispariteit (p.72). 

Dit probleem willen B&T oplossen door de introductie van de notie van het 

verwachte bereik van een redeneerstrategie voor een persoon in een bepaalde 

omgeving (p.74). Gegeven de dispositie van een persoon om een bepaalde 

redeneerstrategie toe te passen, valt er een bepaalde verdeling van problemen 

waarmee deze persoon zal geconfronteerd worden, te verwachten (p.74). Hoe het 

verwachte bereik precies gedefinieerd kan worden, is afhankelijk van de 

bijzonderheden van het geval (p.74). B&T menen dat we vaak kunnen verwachten dat 

tegenfeitelijkheden-ondersteunende veralgemeningen een grote rol spelen bij het 

definiëren van het verwachte bereik van een redeneerstrategie voor een persoon in een 

omgeving (p.74). Bijvoorbeeld een kleine, gereputeerde school in het oosten van een 

kleine stad tendeert ernaar een bepaalde verdeling van studenten aan te trekken, 

terwijl een kleine school in de zuidelijke randstad ernaar neigt een andere verdeling 

van studenten aan te trekken (p.74). Er bestaat een zeer sterk, complex netwerk van 

causale verbindingen die deze verdelingen onderhouden en verklaren (p.74). 
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Dit voorbeeld kan misschien als volgt begrepen worden: het verwachte bereik van een 

redeneerstrategie voor een situatie waarin een bepaalde verdeling van studenten de 

feitelijke tendens (als veralgemening) is (zoals in de oostelijk gelegen school) blijft 

aan de hand van deze tendens of veralgemening gedefinieerd voor deze situatie, ook 

al bestaat er een situatie waarin een andere, tegenfeitelijke verdeling aan studenten als 

tendens of veralgemening geldt (zoals in de zuidelijk gelegen school). Het verwachte 

bereik in de eerste situatie “ondersteunt” of verdraagt dat er tegenfeitelijke 

“veralgemeningen” gemaakt worden in andere situaties, situaties waarin een andere 

verdeling van studenten als tendens geldt. Anders gesteld: de definitie van het 

verwachte bereik van een redeneerstrategie blijft ook van toepassing op een situatie in 

afwezigheid van een definitie van een bereik dat in alle situaties geldt. 

Wallis (2008, p.143) geeft een analoog voorbeeld van een tegenfeitelijkheden-

ondersteunende toekenning (van weten hoe). Normaal zullen mensen zeggen dat Alan 

Alborn (een skieër) nog altijd weet hoe hij moet skieën, ook in de zomer als de 

voorwaarden niet vervuld zijn om te skieën  (geen sneeuw). Zelfs in sneeuwloze 

klimaten en tijden weet Alan hoe hij moet skieën omdat de wereld zo in elkaar zit dat 

Alan regelmatig in klimaten en tijden kan vertoeven wanneer hij zijn kennis van het 

skieën kan beoefenen. Zelfs als Alan herstelt van een knieblessure, zullen mensen 

normaal gezien blijven zeggen dat Alan weet hoe hij moet skieën. Hoewel Alan fysiek 

misschien niet in staat is om te skieën tijdens zijn herstel, zullen zijn motorische 

vaardigheden en kennis voor het skieën er niet zo drastisch op achteruitgaan tijdens 

zijn herstel en zal hij zijn vaardigheid om te skieën normaal gezien terugkrijgen. 

Hoewel de tegenfeitelijke elementen van weten-hoe-toekenningen vals kunnen zijn op 

bepaalde tijden en in sommige omstandigheden, blijven zij relevant en toepasselijk. 

Juist omdat zij zich zeer waarschijnlijk zullen actualiseren voor de persoon als 

onderdeel van zijn bereik aan normale omstandigheden, vaardigheden en kennis. 

Wallis concludeert hieruit dat de gevallen van Alan erkend kunnen worden (account 

for) als de weten-hoe-toekenningen taakspecifiek mogen zijn. D.i. weten-hoe-

toekenningen vooronderstellen bepaalde onderliggende voorwaarden die deel 

uitmaken van de taak waarvan iemand geacht wordt te weten hoe deze moet 

uitgevoerd worden. 

 

B&T willen met hun notie van het verwachte bereik in ieder geval argumenteren dat 

wanneer verschillende redeneerders zich in verschillende omgevingen bevinden, hun 

gebruik van dezelfde SPR een verschillende echte betrouwbaarheidsscore kan hebben 

(p.74). Eens het verwachte bereik van een redeneerstrategie gekend, kunnen we de 

echte betrouwbaarheidsscore ervan benaderen (p.74). We testen de strategie op een 

representatief staal van problemen binnen het verwachte bereik (p.74). De 

geobserveerde betrouwbaarheidsscore binnen dat bereik zal de echte 

betrouwbaarheidsscore van de redeneerstrategie voor deze persoon in deze omgeving 

benaderen (p.74). 

 

Robuuste betrouwbaarheid nu, komt van pas in de gevallen waarin er geen redelijke 

veralgemeningen over het verwachte bereik van de problemen van een bepaalde 

redeneerder te maken zijn – misschien omdat de persoon zich snel in verschillende 

milieus begeeft op een onvoorspelbare manier (p.74 e.v.). Een robuuste 

redeneerstrategie is er één die betrouwbaar is in een divers bereik aan omgevingen 

(p.74).  

Een regel is robuust betrouwbaar in de mate waarin (p.75):  
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(a) zij accurate voorspellingen doet voor diverse natuurlijke opdelingen of 

partities van het bereik van de regel. Dit is de consistentie van de 

betrouwbaarheid voor diverse onderscheidbare partities van het bereik 

van de regel; 

(b) zij een groot bereik heeft; ook wel de reikwijdte van het bereik van een 

regel. 

Beide kenmerken van robuustheid komen in gradaties voor, dus ook robuustheid is 

een graduele zaak (p.75). Er zijn drie redenen voor het aanbevelen van robuuste regels 

(p.75): 

1) naargelang meer regels worden getest en aanbevolen, stijgt de 

waarschijnlijkheid dat een regel betrouwbaarder is dan zij in werkelijkheid is. 

Robuustheid haalt er regels uit met een lage echte betrouwbaarheidsscore maar 

met een hoge toevallige geobserveerde betrouwbaarheidsscore. Eén manier 

om toevallig succesvolle regels te herkennen is ze te exporteren naar een 

ietwat verschillende omgeving en te zien of ze daar even succesvol zijn. 

2) Ze kunnen makkelijker te implementeren zijn. Het toepassen van één regel op 

een groot bereik aan problemen kan makkelijker zijn dan het bijhouden en 

toepassen van vele regels met hun diverse toepassingsvoorwaarden op deze 

problemen. 

3) Ze kunnen voor algemeen gebruik aanbevolen worden, onafhankelijk van de 

wisselvalligheden van de omgeving van de persoon. 

 

Robuuste betrouwbaarheid van een regel onderscheidt zich van betrouwbaarheid en 

kosten-batenanalyse door de vele contexten waarin deze geldig blijft. 

Samengevat, de drie hoofdcomponenten van strategisch reliabilisme als 

evaluatiecriteria voor een regel, breng ik onder het nut van een SPR samen. De 

significantie van een SPR komt soms al ter sprake bij de probleemstelling van de 

regel. Significantie voert uiteindelijk terug op objectieve, empirische studies omtrent 

welke problemen relevant zijn voor het geluk van de mensen. Betrouwbaarheid wordt 

als accuratesse of accuraatheid gemeten en omvat reeds de kosten-batenanalytische 

component. Robuuste betrouwbaarheid slaat op de betrouwbaarheid van een SPR in 

zo veel mogelijk diverse omgevingen. 

 

 

Is de regel eenvoudig? 

 

Zoals vermeld willen B&T de cognitieve kost van het toepassen van een bepaalde 

regel herleiden tot de gespendeerde tijd voor o.a. het aanleren en toepassen van de 

regel. Zij passen dit niet exact toe. De eenvoud van een regel zal van tel zijn voor de 

gespendeerde tijd en het gemak waarmee een regel aangeleerd kan worden. Sommige 

redeneeradviezen werden speciaal ontworpen als een eenvoudiger alternatief voor een 

complexere redeneerstrategieën (Bayesiaans redeneren, ...). Meestal stellen B&T dat 

een SPR eenvoudiger is dan een benoemde alternatieve strategie. Dit maakt deel uit 

van de oorspronkelijke doelstelling van het strategisch reliabilisme, het leveren van 

eenvoudig op te volgen redeneeradvies.  

Eenvoud is geen eenvoudig onderscheidbaar criterium, het hangt nauw samen met het 

nut, de kosten-batenafwegingen en de bruikbaarheid van een regel. Hoe de eenvoud 

van een SPR te onderscheiden? 

Er kan gekeken worden naar de vorm van de SPR. Deze kan vergeleken worden met 

de complexiteit van de vorm van een alternatief. Als er gegevens beschikbaar zijn 
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over de gespendeerde tijd van twee concurrerende strategieën, kan ook daaruit 

eventueel een idee gevormd worden over de relatieve eenvoud van de regel.  

 

Is de regel bruikbaar? 

 

Heel de aanpak van B&T wil bruikbaar redeneeradvies leveren voor zo veel mogelijk 

mensen in verschillende domeinen. Nochtans luidt hun vaststelling dat na meer de 

vijftig jaar SPRs niet wijdverbreid gebruikt worden. Zijn hun regels bruikbaar? 

Waarom worden ze zo weinig gebruikt? Kunnen de regels nog bruikbaarder gemaakt 

worden?  

Bruikbaarheid is als criterium moeilijk of niet onderscheidbaar van voorgaande 

criteria, maar in principe kan zelfs een nuttige redeneerstrategie, onbruikbaar zijn. 

Dan wordt vooral gedacht aan zeer dure en moeilijke redeneerstrategieën voor het 

oplossen van belangrijke beslissingsproblemen die voor de meesten wellicht 

ontoegankelijk zijn (b.v. Bayesiaans redeneren, causale netwerken) door een gebrek 

aan wiskundige kennis en routine. Daaronder vallen uiteraard strategieën die B&T 

waar mogelijk willen vervangen. 

 

Bestaan er één of meerdere betere alternatieven voor de regel? 

 

Meestal zullen één of meerdere alternatieven al onvermijdelijk aan bod komen bij de 

bespreking van eerder vermelde criteria. De aanpak van B&T kan pas positief 

geëvalueerd worden als zij betere alternatieven levert of minstens een pad schets 

daartoe te komen. Een aanpak kan slechts door vergelijking geëvalueerd worden. 

 

Wat is de waarde van de regel en zijn er belangrijke ethische implicaties? 

 

Vaak worden ethische implicaties afzonderlijk behandeld alsof ethiek niets met 

andere dingen te maken heeft. Soms is het nodig – omwille van de systematiek -  

scheidingen aan te brengen daar waar geen strikte scheidingen zijn. 

Ietwat pretentieus kan (normatieve) ethiek of moraal begrepen worden als de studie 

van wat we moeten doen, eventueel als resultaat van de vraag naar wat we moeten 

doen en of er iets is dat we moeten doen. Zo begrepen ligt de betekenis van ethiek 

heel dicht bij de normatieve kennistheorie van B&T of sluit ze deze in. Strategisch 

reliabilisme wil namelijk voorschrijven met welke regels we over bepaalde kwesties 

zouden moeten redeneren. In die zin is de voornaamste ethische conclusie van B&T 

dat hun aanpak meer ingang en navolging moet vinden, verder uitgediept en 

onderzocht moet worden.  

Beperkt tot deze globale conclusie is het spaarzamer deze conclusie slechts éénmaal 

voor alle SPRs te trekken, en niet bij elke SPR afzonderlijk. Ik heb echter verkozen 

om eventuele belangrijke ethische implicaties eerst bij elke SPR afzonderlijk te 

bevragen. Een verschil in kwaliteit van de verschillende regels leidt wellicht ook tot 

verschillende ethische implicaties. Afzonderlijke conclusies hebben dan wel weer het 

nadeel van herhaling en overlapping.  

 

Daarnaast kunnen er een aantal mogelijke parallellen tussen B&Ts kennistheorie en 

de ethiek opgemerkt worden. Deze parellellen kunnen eerstzichts benaderd worden 

met de vraag: Met welk ethisch verantwoordingsmodel komt de kennistheoretische 

visie van B&T het beste overeen? Of nog: hoe kan een kennistheorie die niets van 
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verantwoording wil weten het gebruik van SPRs ethisch...verantwoorden? Kan 

strategisch reliabilisme ook een ethisch verantwoordingsmodel vormen? 

Ethiek kan in dit verband begrepen worden als een reflectie omtrent de 

verantwoording van onze waarden, normen en regels. Wat uiteraard niet geheel los 

kan staan van de normatieve ethiek en haar normen, vandaar dat soms ook wel sprake 

is van wijsgerige ethiek of meta-ethiek. 

B&Ts argumentatie voor het gebruik van hun regels steunt vooral op hun begrip van 

significantie. Significantie is voor B&T gelinkt aan wat objectieve empirische studies 

vertellen omtrent het welzijn en het geluk van de mens. Hun normatief 

kennistheoretisch advies steunt dus uiteindelijk op wat zij het steeds groeiende veld 

van de hedonistische psychologie noemen (p.99). De ethische parallel kan 

overeenkomend, kortweg hedonisme genoemd worden. Daaronder kan het streven 

naar een maximalisatie van het geluk voor zo veel mogelijk mensen worden verstaan. 

Objectieve, empirische gelukstudies geven de beste benadering van waaruit het geluk 

van de mens bestaat, en van daaruit een idee van welke problemen in welke mate 

significant zijn. Over een kennistheorie die voor wat haar voorschriften betreft, steunt 

op de verwachte gevolgen die deze voorschriften hebben voor de maximalisatie van 

het geluk van de mensen, kan ook gezegd worden dat ze consequentialistisch van aard 

is. Consequentialisme slaat op theorieën waarin de gevolgen van de handelingen de 

morele waarde ervan bepalen (Mortier&Raes, 1996, p.144).  Consequentialisme is een 

moraaltype met als voornaamste vorm het utilitarisme, dat naar de maximalisatie van 

nut voor een zo groot mogelijk aantal mensen streeft. 

Als een bepaald moraaltype de ultieme grond is voor de kennistheorie van B&T, dan 

kan gezegd worden dat deze kennistheorie verantwoord wordt door ethische 

beschouwingen. (Hoewel B&T een hekel hebben aan de term verantwoorden.) In dit 

geval minstens dat de hedonistische opvatting van het goede – zoveel mogelijk geluk 

voor zoveel mogelijk mensen – de juiste is en dat hedonisme de juiste verantwoording 

is voor de kennistheorie. Met verantwoording wordt in de ethiek en in de 

kennistheorie ook verwezen naar verschillende verantwoordingsmodellen  zoals 

foundationalisme, coherentisme, contextualisme. Maar er is nog een ander voorstel als 

parallel.  

 

Hedonistisch begrepen significantie is de belangrijkste component van het strategisch 

reliabilisme. Er kan dus een parallel kan getrokken worden tussen hedonisme en 

strategisch reliabilisme, eventueel door hedonistische voorschriften met verschillende 

invullingen van geluk te vergelijken met de aanbevelingen van het strategisch 

reliabilisme en de mate waarin zij dit geluk ook daadwerkelijk bewerkstelligen. Naast 

significantie was er ook nog de kosten-batenafweging als belangrijke component van 

het strategisch reliabilisme. Kosten-batenafwegingen klinken niet vreemd voor een 

utilitarist die morele handelingen op hun nuttige gevolgen voor zoveel mogelijk 

mensen tracht te beoordelen. Zowel kostenbatenafwegingen als utilaristische nemen 

gevolgen van handelingen in acht. Bij kostenbatenafwegingen gaat het om mogelijke 

gevolgen van een beslissing voor de mogelijke kosten en de baten. Bij een 

utilitaristische calculus om de gevolgen voor het totale nut voor een zo groot mogelijk 

aantal mensen. Vandaar dat er ook een parallel getrokken kan worden tussen het 

kostenbatenaspect van het strategisch reliabilisme – of strategisch reliabilisme als 

nutsmaximaliserende theorie - en het utilitarisme als vorm van een bepaald 

moraaltype.  
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Nu bestaan er minstens twee vormen van utilitarisme: daad- (of act-) en regel-

utilitarisme (Mortier&Raes, 1996, p.138 e.v.). In de oorspronkelijke vorm, het 

daadutilitarisme, diende men de nuttigheid van iedere afzonderlijke handeling na te 

gaan om de juiste morele keuze te kunnen maken. Dit leidde enerzijds tot een 

probleem met het nakomen van verleden verbintenissen zoals afspraken of beloften, 

en anderzijds tot ingewikkelde en veeleisende berekeningen die ofwel onuitvoerbaar 

worden, ofwel tot rationaliseringen waarin het eigenbelang primeert. Bovendien 

wordt in iedere daad-utilitaristische calculus intermenselijke coördinatie bijzonder 

moeilijk, omdat het gedrag van anderen als een onafhankelijke variabele wordt 

gezien, d.i. een factor die niet beïnvloed wordt door het handelen van de daad-

utilitarist. Bijvoorbeeld (p.140): Als ik weet dat er velen hun stem uitbrengen voor 

een project en wel in die mate dat mijn stem overbodig is, moet ik dan daad-

utilitaristisch beschouwd, de moeite nemen om te gaan stemmen? Hoe ik ook stem, 

het gedrag van anderen, dat van de meerderheid bepaalt het al dan niet aannemen van 

het project. Maar wat als velen precies dezelfde redenering maken en het project het 

uiteindelijk niet haalt?  

Een gelijkaardig geval is dat van de tragedie van gemeenschapsgoederen (de tragedy 

of the commons, p.141). Een gemeenschappelijk goed, bijvoorbeeld een prachtig 

grasperk blijft behouden als iedereen er langs loopt. Een daad-utilitarist kan weer 

redeneren dat indien alleen hij erover loopt, het grasperk ongeschonden blijft terwijl 

hij de moeite van een verdere loopafstand uitspaart. Veralgemeend zal dit tot een 

suboptimaal resultaat leiden: een platgetrappeld grasperk. Het daad-utilitarisme blijft 

onbepaald zolang er geen zekerheid bestaat over het gedrag van anderen. Maar eens 

het grasperk platgetrappeld, is het te laat om een optimaal resultaat te behalen (met 

een niet-platgetrappeld grasperk). De onzekerheid die eigen is aan de situaties waarin 

we moeten beslissen bemoeilijkt een utilitaristische calculus. De enige zekerheid lijkt 

de onzekerheid of waarschijnlijkheid van de gevolgen van ons handelen en dat van 

anderen. Of ook: de zekerheid dat we moeten beslissen zonder zekerheid, want niet 

beslissen is ook beslissen, namelijk beslissen niet te beslissen. 

 

Het probleem dat verleden verbintenissen aan het daadutilitarisme stelt, kan als volgt 

geïllustreerd worden (Mortier&Raes, 1996, p.138-9). Als de utilitarist enkel de 

maximaliseringimperatief als bron voor morele verbintenissen erkent, zal hij zich dan 

nog gebonden achten door verleden verbintenissen? Want op het ogenblik van het 

formuleren van de belofte kan hij menen dat zij utilitaristisch verantwoord is (p.138). 

Maar op het ogenblik van het nakomen van de belofte, kan het door gewijzigde 

onvoorziene omstandigheden nuttiger lijken deze niet na te leven. 

Als antwoord op de problemen met daadutilitarisme verdedigen sommigen dan een 

regel-utilitarisme, waarbij de nuttigheid van het algemeen navolgen van regels, eerder 

dan de nuttigheid van handelingen op zich de standaard wordt (p.139). De morele 

aard van een handeling in specifieke omstandigheden wordt hier beoordeeld op grond 

van de gevolgen die de algemene navolging van een regel in dergelijke 

omstandigheden met zich meebrengt. De regel-utilitarist kan dus vanuit de 

overweging dat de regel “gij zult uw beloften houden” bij algemene naleving de 

grootste nuttigheid realiseert dergelijke verbreking moreel veroordelen. 

Hierbij dient opgemerkt dat het regel-utilitarisme niet vereist dat een regel algemeen 

wordt nagevolgd opdat hij moreel bindend zou zijn. Het is de actor die volgens deze 

regel behoort te handelen, onafgezien de vraag of anderen feitelijk ook volgens die 

regel handelen. De aantrekkingskracht van het regel-utilitarisme situeert zich in 

juridische contexten, waarin men er van uit kan gaan dat eenieder zal gedwongen 
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worden zich aan een regel te houden die bij algemene navolging de grootste 

nuttigheid oplevert (p.139-40).  

Uiteraard kent regel-utlitarisme ook problemen, problemen die verbonden zijn met 

alle vormen van consequentialisme. Over het algemeen zijn het problemen die 

samengaan met de moeilijkheid om de gevolgen van handelingen te voorspellen, met 

de onbepaaldheid van wat het beste resultaat is tot gevolg. Zo kan “sub-optimale” 

rationaliteit ook het resultaat zijn van morele keuze-situaties waarbij volgens daad- of 

regelutilitaristische criteria wordt gedelibereerd (p.142-3).  

 

Loopt de verhouding tussen daad- en regelutilitarisme parallel met de verhouding 

tussen de regelgeleide kosten-batenanalytische aanpak van B&T en een aanpak die 

nutsmaximaliserend wil zijn zonder regelgestuurd te zijn? Maar wat is dan de 

overeenkomende parallel van het daadutilitarisme in het stramien van B&T? Bestaat 

er een nutsmaximaliserende kennistheoretische aanpak die niet met regels werkt? 

Als kandidaat voor de parallel zou je de tegenpool van de statistische regelaanpak 

kunnen nemen: klinische predictie. Hoewel strategisch reliabilisme niet enkel 

aanbevelingen wil doen voor het domein van de medische diagnostiek, geldt deze 

toch als het eerste en belangrijkste toepassingsveld ervan. Binnen de andere 

toepassingsvelden van het strategisch reliabilisme is “alledaags redeneren zonder 

gebruik van expliciete statistische regels” vergelijkbaar met wat bij klinische predictie 

gebeurt. Beide maken geen gebruik van expliciet geformuleerde SPRs. 

 

Een probleem met klinische predictie als kandidaat is dat deze niet 

nutsmaximaliserend in (daad)utilitaristische zin hoeft te zijn. Zo is het bijvoorbeeld 

niet duidelijk of een arts bij het maken van een klinische voorspelling afweegt wat het 

grootste nut voor een zo groot mogelijk aantal zal opleveren. Evenmin bij het 

voorschrijven van een medische behandeling op basis van zo‟n klinische voorspelling. 

Heeft de arts niet vaak enkel het belang van zijn patiënt of een beperkt aantal voor 

ogen? Is dit in zo‟n geval het grootst mogelijke aantal? 

Afgezien van het probleem van onzekerheid bij het voorspellen, leidt de 

utilitaristische eis in een medisch diagnostische context uitsluitend naar een 

statistische benadering, in de zin dat statistiek in het beste geval betrekking heeft op 

grote groepen of populaties. Rekening houden met grote populaties lijkt een vereiste 

wil men de gevolgen voospellen voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Wanneer 

daadutilitarisme betrokken wordt bij medische diagnostiek komt men al gauw bij een 

statistische benadering en niet bij klinische predictie die geen gebruik maakt van 

SPRs. Het aantal mensen dat behandeld kan worden door een zelfde arts – als 

steekproef waarvan hij gebruik maakt om verdere medische voorspellingen te doen - 

zal meestal beperkter zijn dan het aantal studiesubjecten in statistisch geanalyseerde 

studies. Tenzij het bijvoorbeeld gaat om een statistisch significant aantal patiënten 

met een zeldzame ziekte waarrond nog geen studies bestonden, en die allemaal 

behandeld zijn door dezelfde arts.  

De utilitaristische calculus vereist dat er op een of andere manier rekening gehouden 

wordt met de nutsmaximalisatie voor een zo groot mogelijk aantal mensen. 

Aannemelijk dus ook met de nutsgevolgen voor de mensen die bijvoorbeeld niet 

gediagnosticeerd zijn met een zeldzame ziekte... Met andere woorden: utilitaristisch 

bekeken moet niet alleen rekening gehouden worden met de nutsgevolgen van de 

medische voorspelling, maar ook met die van de behandeling op basis van die 

voorspelling. En dit zowel voor de gediagnosticeerden als voor de niet-

gediagnosticeerden, die meestal de grootste groep uitmaken. 
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In een diagnostische context en bij het ontwikkelen van SPRs kan het grootst 

mogelijk aantal mensen geïdentificeerd worden met het grootst mogelijk aantal 

mensen met dezelfde ziekte. Nochtans heeft de behandeling van zieken ook gevolgen 

voor het nut van de niet-zieken. Hoe worden deze gevolgen meegerekend bij een 

utilitaristisch bekeken medische voorspelling en behandeling? Kosten-batenanalyse 

en berekening van utiliteiten worden gebruikt in de gezondheidswetenschappen, maar 

houden die rekening met de nutsgevolgen voor het grootste aantal mensen? Is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat een levensreddende behandeling op basis van een medische 

voorspelling het nut voor het grootste aantal mensen die deze behandeling niet nodig 

heeft, niet maximaliseert? Denk aan zeer dure levensreddende behandelingen voor 

zeldzame ziekten. Of ronduit kil: Zijn de zieken utlitaristisch bekeken meestal niet 

nutsdeprimerend voor het grootste aantal mensen? Het grootste aantal mensen 

ondervindt geen nuttige gevolgen van jouw ziekte, dus wordt aangeraden jouw ziekte 

niet te behandelen. 

 

Misschien is er een andere interpretatie van het parallellisme waardoor de problemen 

met de utilitarismen iets kunnen leren over strategisch reliabilisme. Het idee van het 

parallellisme zit als volgt in elkaar, het vertrekt van evaluatieve vragen: Hoe worden 

B&Ts regels verantwoord? Gaat het enkel om de vaststelling dat men voor bepaalde 

beslissingen beter met verantwoorde regeltjes kan werken (zoals in het regel-

utilitarisme) dan te pogen afzonderlijke beslissingen te verantwoorden (zoals in het 

daad-utilitarisme)? Of gaat de parallel niet op, en heeft of is strategisch reliabilisme 

een andere vorm van verantwoorden? 

 

Met dit soort vragen maakt het niet zoveel uit welke de exacte parallel van het daad-

utilitarisme zou kunnen zijn. Het gaat erom uit te maken of de problemen met de 

utilitarismen iets kunnen leren over de manier waarop de regels in het strategisch 

reliabilisme verantwoord worden. Indachtig de bovenvermelde bespreking van een 

aantal problemen met het daad-utilitarisme, wordt dan aangenomen dat de oplossing 

door de vervanging met de regel-variant, tot conclusie heeft dat bepaalde beslissingen 

beter met verantwoorde regeltjes kan werken. De vraag is of het ook tot deze 

conclusie beperkt blijft als het gaat om de verantwoording van de regels uit het 

strategisch reliabilisme die natuurlijk eveneens moeten kampen met onvolmaakte 

voorspelkracht binnen onzekerheid. Blijft het beperkt tot deze conclusie of is er meer 

aan de hand? Zijn de regels uit het strategisch reliabilisme sterker, beter verantwoord, 

op meer domeinen van toepassing, ...? 

 

Ik zal de B&Ts notie van verantwoording bekijken, maar een aantal raakvlakken en 

tegenwerpingen kwamen al eerder te pas. Zo zetelt de ultieme grond voor 

significantie in de hedonistische psychologie of empirische studies omtrent geluk. 

Hoewel B&T een hekel hebben aan verantwoording, zou je dus kunnen stellen dat de 

hedonistische psychologie de belangrijkste component van strategisch reliabilisme 

verantwoord.  

 

Bovendien kwam de op redenen gebaseerde benadering van significantie eerder al aan 

bod. Deze visie neemt aan dat we verschillende soorten objectieve redenen voor het 

handelen hebben die we tegenover elkaar kunnen afwegen (p.95-6). Dit zijn redenen 

die bestaan, los van het feit of het subject deze herkent of ze (na reflectie) als legitiem 

aanvaardt (p.96). De verantwoording voor deze benadering ligt in het feit dat B&T 
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een waardenrelativistische houding t.a.v. significantie willen vermijden. De 

waardenrelativistische houding stelt dat “alles werkt” (“anything goes”), dat alle 

benaderingen van significantie even goed zijn, dat het niet uitmaakt welke benadering 

je kiest. 

 

Naast het vermijden van een waardenrelativistische houding ten aanzien van 

significantie achten B&T het onmogelijk om duidelijk te denken over kennistheorie 

zonder zienswijzen uit andere normatieve domeinen binnen te halen (p.95-6). Dit 

komt door hun Aristotelische benadering van kennistheorie (p.95). In het Aristotelisch 

principe vinden B&T een oplossing voor een tegenwerping: Hoe kan een 

wetenschappelijke kennistheorie normatief zijn? (P.19). Als een kennistheorie start 

met empirische beweringen over amelioratieve psychologie, dan moeten we kunnen 

beslissen welke kennistheoretische zienswijzen goed zijn. Maar zulke beslissingen 

vereisen een voorafgaandelijke kennistheorie. Dus kennistheoretische speculaties 

kunnen niet met empirische beweringen starten (p.19).  

Een probleem met de tegenwerping is de aanname dat het normatieve in zijn totaliteit 

komt (p.19). Dus ofwel is er een volledige theorie en kunnen er normatieve oordelen 

gedaan worden, ofwel is er geen en kunnen dergelijke oordelen niet gedaan worden 

(p.19). 

Het Aristotelisch principe biedt een uitweg, het zegt dat zwak redeneren er op lange 

termijn naar tendeert slechtere resultaten voort te brengen dan goed redeneren 

(p.20). Stel dat we moeten beslissen wie moet vrijkomen van de gevangenen die 

veroordeeld zijn voor een geweldadige moord (p.19-20). Belangrijk hierbij is de vraag 

of de gevangene een andere moord zal plegen. Stel dat we beslissen op basis van zijn 

schoenmaat... Op lange termijn is er empirisch kenmerk van een slechte 

redeneerstrategie: ze leidt tot slechtere resultaten dan goede strategieën, namelijk 

meer moorden door vrijgesproken gevangenen. Dus het Aristotelisch principe stelt 

ons in staat om empirisch – maar niet met volledige zekerheid – te bepalen wanneer 

een manier van redeneren beter is dan een andere (p.20). 

B&T zien in het Aristotelisch principe een voorafgaandelijke voorwaarde voor de 

praktische relevantie van kennistheorie (p.20). Enkel als het Aristotelisch principe 

waar is, kan kennistheorie mensenlevens verbeteren. Sterker nog, als het principe vals 

is, kunnen we niet weten hoe onze cognitieve levens te leiden (p.21). Hierbij komen 

we in een oneindige regressus terecht (p.21). Stel dat je slecht moet redeneren om 

goede resultaten te bekomen... Hoe uit het oneindig aantal manieren van slecht 

redeneren deze te kiezen die tot goede resultaten leidt? Hoe moeten we dit kiezen? 

Waarschijnlijk niet door goed redeneren. Door slecht te redeneren? Maar dan opnieuw 

op welke manier? En hoe dit te bepalen? 

 

Dus B&T nemen aan dat er verschillende soorten objectieve redenen voor het 

handelen bestaan (p.96). Objectieve morele en prudentiële redenen zijn daarvan de 

belangrijkste (p.96). Als voorbeeld geven B&T de dokter-patiënt-situatie. De dokter 

heeft objectieve morele en prudentiële redenen om zeer zorgvuldig over een diagnose-

probleem te redeneren. Welke deze prudentiële redenen exact zijn, wordt niet 

gegeven. Op grond van de plaats die Aristoteles heeft binnen hun werk – 

redeneervoortreffelijkheid, Aristotelisch principe, deugden-epistemologie latere 

verwijzing naar virtue-epistemology - bedoelen B&T hier vermoedelijk een ander 

moraaltype, namelijk de Aristotelische deugden-ethiek. De deugd die eigen is aan de 

rede heet “phronesis” voor Aristoteles, en wordt met “prudentia” vertaald (Macintyre 

in Becker &Becker p.1278). In een deugden-ethiek moet men bepaalde deugden 
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realiseren om moreel te kunnen zijn. Wil de dokter deugdelijk handelen dan heeft hij 

hiervoor prudentiële redenen ter beschikking: hij moet zijn verstand gebruiken bij een 

diagnose-taak die een verstandelijke aanpak vereist. 

Hoewel B&T niet preciseren welke die prudentiële redenen van de dokter zijn, wordt 

het objectieve karakter van deze objectieve redenen bijzonder plausibel in het 

doktersgeval, omdat de objectieve redenen van de dokter in dit probleem verbonden 

zijn met de gevolgen van zijn redeneren (B&T, 2005, p.96). Waarmee het verband 

met het consequentialistische moraaltype gelegd wordt. 

 

Het is echter een vergissing te denken dat alle objectieve redenen voor het handelen 

enkel gevolgen inhouden (p.96). Er zijn ook objectieve plichten die het vervullen van 

sociale rollen vergezellen. Dokters hebben een morele en professionele plicht om 

middelen te besteden om helder te denken over hun patiënten (p.96). Een verwijzing 

naar nog een ander moraaltype, namelijk het deontologische. Hierin speelt het naleven 

van plichten en principes de grootste rol, dus ook los van de mogelijke gevolgen van 

een handeling. 

Naast morele, prudentiële en redenen die te maken hebben met de sociale rol, zijn er 

nog objectieve epistemische redenen om bezig te zijn met bepaalde problemen zoals 

het ontdekken van de waarheid omtrent de fysische of sociale basisstructuur (p.97). 

Dus ook al kunnen we niet zeker zijn van de praktische resultaten, toch hebben fysici 

in het CERN en het Fermilab bovenop prudentiële ook epistemische redenen om 

cognitieve middelen te spenderen bij de zoektocht naar het Higgs-boson (p.97). 

 

De op redenen gebaseerde aanpak van significantie bemoeilijkt de parallel tussen 

utilitarismen en strategisch reliabilisme. B&T willen een aanpak van significantie die 

zowat alle moraaltypes insluit, dus niet enkel consequentialisme. Je zou kortweg 

kunnen zeggen dat B&T objectivisten zijn. Voor B&T vloeit hun normatieve 

kennistheorie voort uit de objectieve structuur van de realiteit zoals die onder meer in 

de amelioratieve psychologie verschijnt (zie appendix...). Dit zorgt er ook voor dat het 

onderscheid tussen ethiek en kennistheorie niet strikt is. Van beide bestaan er 

objectieve redenen, waaronder morele (prudentiële, deontologische, 

consequentialistische) en epistemische (bijvoorbeeld de zoektocht naar het Higgs-

boson) soorten. Minstens éénmaal bemerken B&T dat hun advies gevolgd zou moeten 

gevolgd worden in epistemische zin (p.15). Wat een strikter onderscheid met ethiek 

lijkt te suggereren. Maar hun argumentatie in het doktersvoorbeeld voor het gebruik 

van het beste advies omwille van het bestaan van objectieve morele redenen voor de 

dokter, maakt duidelijk dat een strikte scheiding tussen ethiek en kennistheorie 

onmogelijk is. B&T geven geen adviezen waarvoor enkel objectieve epistemische - en 

geen ethische - redenen bestaan. 

 

Tot slot zijn er verantwoordingsmodellen die zowel in de kennistheorie als in de 

ethiek bestudeerd worden. Bij de zoektocht naar verantwoording speelt de ethiek 

leentje-buur bij de kennistheoretische verantwoordingsmodellen. Het meest 

voorkomende verantwoordingsmodel in de westerse wijsbegeerte is het 

fundamentalisme. Daarin wordt aangenomen dat er onwrikbare, absoluut zekere 

fundamenten bestaan waarop onze ethische oordelen berusten. Traditioneel worden 

deze fundamenten in de wiskunde, de klassieke logica, de religie, de theologie of in 

een spiritualisme gezocht.  

Om een idee te krijgen van het verantwoordingsprobleem kan een systematische 

afvraging dienen. Sommigen herinneren zich de geneugten des regressus van tijdens 
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hun jeugd: En waarom doe je dit? Antwoord. En waarom dit antwoord? Waarom is dit 

een goede reden? Een tweede antwoord. En waarom dit tweede? Daarom. En waarom 

daarom? Antwoord, soms met verlies van geduld en geweld... 

Fundamentalisme meent dat er een zeker, onbetwijfelbaar, absoluut antwoord op de 

vragen  naar verantwoording bestaat, waardoor de regressus stopt. Met de bevraging 

wordt ook duidelijk dat verantwoording niet beperkt hoeft te blijven tot het ethische 

of het kennistheoretische. Als een oorzakelijke verklaring ook mag dienen als vorm 

van verantwoording dan kan het ook gaan om de vraag naar de ultieme oorzaak van 

de realiteit. En waarom is er dit?... Wat zijn de eerste beginselen, of wat is het eerste 

beginsel, bouwsteen, element, oorzaak,  oorzakelijke  verklaring, enz.? Het 

doorvragen naar een oorzaak of een verantwoording kan ook suggereren dat er zoiets 

bestaat als een eerste oorzaak. 

 

Afgezien van het absolute zekerheidsaspect, lijkt fundamentalisme wel een beetje op 

het objectivisme van B&T. Hun notie van significantie berust op de hedonistische 

psychologie of de objectieve studies naar geluk. De hedonistische psychologie is in 

die zin het “fundament” voor de notie van significantie, zonder uitspraak over de 

zekerheid van dit fundament. Zo er absoluut zekere fundamenten zouden bestaan, 

zullen zij ook wel objectief genoemd worden.  

Bovendien zit onze taal vol van woorden die fundamentalisme en de metafoor van 

kennis als gefundeerd bouwwerk, lijken te ondersteunen. Denk maar aan: steunen op, 

geschraagd zijn op, gebouwd zijn op, stoelen op, berusten op, gebaseerd zijn op, 

gefundeerd zijn op, fundamenteel,  enz. Het is zeer moeilijk of onmogelijk om geen 

gebruik te maken van dit soort woorden, en dus de impliciete constructie van 

fundament plus bovenbouw te vermijden. Telkens wanneer dergelijke 

“fundamentalistische” woorden gebruikt worden, kan de constructie a steunt op b 

ingebeeld worden. Wanneer dan gevraagd wordt waarop die b steunt, begint de 

regressus. 

Uiteraard is het veelvuldig gebruik van een bepaald soort woorden en metaforen geen 

geldig argument voor het aannemen van de juistheid van een verantwoordingsmodel. 

Wie de juist- of onjuistheid van fundamentalisme wil achterhalen, zal het absolute 

zekerheidsaspect van de voorstellen voor absoluut zekere fundamenten moeten 

nagaan. 

Andere verantwoordingsmodellen zijn o.a. coherentisme, contextualisme (volgens 

B&T) en reliabilisme. Merk op het strategisch reliabilisme van B&T wil geen 

verantwoordingsmodel zijn en zich onderscheiden van reliabilisme. Voor B&T moet 

kennistheorie niet bezig zijn met verantwoording en verantwoordingsmodellen maar 

wel met het verstrekken van normatief nuttig redeneeradvies.  

Samenvattend zal ik onder de ethische implicaties van een SPR vooral mogelijke 

antwoorden op een bepaald soort ethische vragen verstaan. Wat zou er gebeuren als 

de SPR door een meerderheid van mensen gebruikt werd? Zijn de gevolgen 

aanvaardbaar? Wat zou er gebeuren als de SPR door niemand gevolgd werd? Zijn dan 

de gevolgen aanvaardbaar? Wat indien er een beter alternatief voor de SPR bestaat? 

Hoe zit het dan met het gebruik? Is het doel dat met de toepassing van de SPR bereikt 

wordt, aanvaardbaar?... 

Daarbij hoeft dit niet tot consequentialistische vraagstellingen beperkt te blijven. Het 

is wel zo dat consequentialisme het voordeel heeft expliciet betrekking te hebben op 

de morele waarde van ons toekomstgericht handelen. Ondanks bovengenoemde 

terechte kritieken blijft dit een aantrekkelijk aspect van dit moraaltype. 
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De waarde of evaluatie van een SPR probeert alle voorgaande punten (probleem, 

significantie, vorm, eenvoud, nut, bruikbaarheid, ethische implicaties,...) samen te 

vatten in een beoordeling van de SPR. 

 

Een aantal beperkingen van de werkwijze 

 

Bij de bespreking aan de hand van de terugkerende vragen aan de B&T-regels, 

overlappen de gekozen criteria elkaar en vallen ze soms moeilijk of niet te 

onderscheiden. Dit brengt herhalingen, herformuleringen en nuanceringen met zich 

mee. Wie niet tevreden is met de hier gevolgde benadering, kan o.a. bij Papineau (o.a. 

2000) terecht. Hij stelt een zelfde soort evaluatieve vraag aan een beknoptere versie 

van de bekende literatuur rond cognitieve illusies, zonder vermelding van B&T 

evenwel. 

In de verdere tekst zal ik de vraagvorm voor de criteria verkorten naar de 

evaluatievorm, b.v.: nut van een SPR, in plaats van: Wat is het nut van een SPR? 

 

Samenvatting van enkele punten uit het strategisch reliabilisme (SR): 

 

- SPRs vormen de kern van de kennistheorie van B&T  

- De kennistheorie van B&T noemen zij strategisch reliabilisme  

- Strategisch reliabilisme blijft programmatisch, d.i. beperkt tot een aantal 

programmapunten. Anders gezegd: de theorie is sterk onvolledig  

- Redeneervoortreffelijkheid is wat beoogd wordt door redeneerstrategieën, 

vooral SPRs. Dit betekent dat toepassing ervan onze redeneerpraktijk moet 

verbeteren en ons in staat stellen nauwkeuriger te voorspellen  

 

Omschrijvingen van kernbegrippen uit B&T (2005) 

 

- Redeneerstrategie: Een redeneerstrategie is een cognitieve representatie van 

een regel die we vaak kunnen karakteriseren in termen van vier elementen 

(p.139): (a) de factoren of predictoren (cues) gebruikt bij het vormen van een 

oordeel; (b) de formule voor het combineren van de factoren om een oordeel te 

vormen; (c) het doelwit van het oordeel (d.i. waarover het oordeel handelt); en 

(d) het bereik van de objecten (toestanden, eigenschappen, processen, enz.), 

gedefinieerd a.d.h.v. detecteerbare factoren, waarover de regel een oordeel velt 

dat betrouwbaar geacht wordt.  

- SPR of statistische predictieve regel: is een speciaal soort redeneerstrategie. 

Het is een voortreffelijke redeneerstrategie in de vorm van een eenvoudige 

regel die typisch beter voorspelt dan menselijke experts. Een SPR is typisch 

robuust (d.i. betrouwbaar doorheen toepassing op een breed scala aan 

problemen), uitvoerbaar door een doorsnee-redeneerder en toepasbaar op 

significante problemen. 

- Amelioratieve psychologie: is een verzameling domeinen die B&T 

samenbrengen rond o.a. de vraag naar hoe ons redeneervermogen te 

verbeteren via predictieve modellen. Deze literatuur valt samen te vatten als 

een bosbrand aan menselijke cognitieve gebreken. Het omvat o.a. psychologie, 

statistiek, “machine learning”, en artificiële intelligentie. Uit de amelioratieve 

psychologie worden de eenvoudige redeneeradviezen ge-extraheerd. 
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- Strategisch reliabilisme: de kennistheorie van B&T. De structurele 

componenten ervan zijn: robuustheid, significantie en de kosten-batenanalyse 

samen met het Aristotelisch principe.  

Robuustheid slaat op de betrouwbaarheid (reliabilisme) van de regels bij een 

verruiming of verenging van het bereik van de oorspronkelijke regel.  

Significantie wordt vooral in toepasbaarheid op sociale en praktische 

problemen gezocht die door doorsnee-redeneerders moeten opgelost kunnen 

worden. 

De kosten-batenanalyse stelt dat verbetering van redeneren altijd een functie is 

van de middelen die de redeneerder toewijst aan een bepaalde 

redeneerstrategie en de kosten van concurrerende strategieën. 

  

- SPR of statistische predictieve regel: is een speciaal soort redeneerstrategie. 

Het is een voortreffelijke redeneerstrategie in de vorm van een eenvoudige 

regel die typisch beter voorspelt dan menselijke experts. Een SPR is typisch 

robuust (d.i. betrouwbaar doorheen toepassing op een breed scala aan 

problemen), uitvoerbaar door een doorsnee-redeneerder en toepasbaar op 

significante problemen. 

- Amelioratieve psychologie: is een verzameling domeinen die B&T 

samenbrengen rond o.a. de vraag naar hoe ons redeneervermogen te 

verbeteren via predictieve modellen. Deze literatuur valt samen te vatten als 

een bosbrand aan menselijke cognitieve gebreken. Het omvat o.a. psychologie, 

statistiek, “machine learning”, en artificiële intelligentie. Uit de amelioratieve 

psychologie worden de eenvoudige redeneeradviezen ge-extraheerd. 

- Aristotelisch principe: stelt dat goed redeneren op lange termijn ernaar zal 

tenderen naar betere uitkomsten te leiden dan slecht redeneren. Dit principe is 

centraal voor de kennistheorie van B&T. 

- Redeneervoortreffelijkheid of reasoning excellence: het toepassen van 

voortreffelijke of excellente redeneerstrategieën, dus van SPRs. 

- Strategisch reliabilisme: de kennistheorie van B&T. De structurele 

componenten ervan zijn: robuustheid, significantie en de kosten-batenanalyse 

(als deel van betrouwbaarheid) samen met het Aristotelisch principe.  

Robuustheid slaat op de betrouwbaarheid (reliabilisme) van de regels bij een 

verruiming of verenging van het bereik van de oorspronkelijke regel.  

Significantie wordt vooral in toepasbaarheid op sociale en praktische 

problemen gezocht die door doorsnee-redeneerders moeten opgelost kunnen 

worden. 

De kosten-batenanalyse stelt dat verbetering van redeneren altijd een functie is 

van de middelen die de redeneerder toewijst aan een bepaalde 

redeneerstrategie en de kosten van concurrerende strategieën. 

 

 

Evaluatie van enkele SPRs 

 

Goldbergs regel (GR) 

 

Probleem waarvoor GR ontworpen is (de N/P-differentiaaldiagnose) 

 

Neurose of psychose? Uitgebreider geformuleerd: de differentiaaldiagnose tussen 

neurotische en psychotische patiënten d.m.v. hun MMPI- (Minnesota Multiphasic 
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Personality Inventory; Hathaway&McKinley)-profielen (Goldberg, 1968, p.489). Met 

andere woorden: Goldberg zocht een aantwoord op de vraag hoe men neurotische van 

psychotische patiënten op een accurate wijze kan onderscheiden op basis van hun 

MMPI-profielen. 

 

Op zoek naar de significantie en de validiteit(en) van de N/P-differentiaaldiagnose... 

 

Is het onderscheiden van neurotische en psychotische patiënten op basis van hun 

MMPI-profielen, een significant probleem? Het probleem waarvoor GR ontworpen is, 

wordt geformuleerd in de vooronderstelling dat er zoiets als neurose en psychose 

bestaat en dat beide meetbaar zijn. Maar wat zijn neurose en psychose precies? Wat 

wordt er gemeten? Hoe wordt het gemeten?  

De laatste soort vragen kunnen betrekking hebben op de validiteit of geldigheid van 

de meting. Bij een speurtocht naar de significantie van het probleem van GR belanden 

we mogelijks bij vragen naar de validiteit, en pas daarna eventueel terug bij vragen 

naar de bijdrage van het probleem tot het geluk. 

De basisnotie van validiteit is dat een meetproces geldig is als het “meet wat het 

bedoeld wordt te meten” (Armitage&Colton, 2005). Meer bepaald verwijst de term 

validiteit naar de geschiktheid, zinvolheid en het nut van de specifieke inferenties die 

gemaakt worden vanuit het meetproces. Daarbij wordt opgemerkt dat de term 

validiteit niet naar het meetproces zelf verwijst, maar eerder naar de inferenties die 

eruit gemaakt worden. Dus als bovengenoemde vragen naar het meetproces zelf 

verwijzen, dan zijn het misschien toch geen vragen naar de validiteit. Misschien kan 

het onderscheid niet zo strikt gemaakt worden als. Bijvoorbeeld: een proces dat een 

bloeddrukmeting geeft in zijn typische vorm van systolisch over diastolisch. Een 

inferentie die men zou kunnen maken op basis van een bepaalde meting slaat op de 

toestand van iemands cardio-vasculair systeem. Een andere inferentie kan betrekking 

hebben op zijn emotionele toestand. Onder normale omstandigheden zal men 

verwachten dat de eerste soort inferentie een grotere validiteit heeft dan de tweede. 

Uit het voorbeeld moet wellicht blijken dat de mate van validiteit enkel op de 

specifieke inferenties slaat en niet de geschiktheid van het meetproces 

(bloeddrukmeting) om bloeddruk te meten. Nochtans kan ook het meetproces of toch 

het meetinstrument geconfronteerd worden met de vraag naar validiteit: Meet de 

bloeddrukmeter wel wat het bedoeld is te meten, namelijk de bloeddruk? Dus 

validiteit kan zowel op het meetinstrument – en op een meetproces? -  als op de 

inferenties op basis van het meetinstrument van toepassing zijn.  

Dit meerduidig gebruik - of minstens een aanzet daartoe - van de term validiteit lijkt 

ook te volgen uit de drie traditionele, afzonderlijke onderverdelingen van de validiteit 

van mentale metingen (metingen van mentale fenomenen, Armitage&Colton, 2005):  

1. Validiteit van de inhoud (content validity). De mate waarin 

de inhoud van het meetinstrument de klasse van situaties of 

onderwerpen waarover conclusies getrokken worden, 

indeelt/bemonstert. Hoe veel componenten van gezondheid 

moeten gemeten worden om gezondheid te meten? En hoe 

goed moeten we ze meten? 

2. Criterium- of predictieve validiteit (criterion/predictive 

validity). De mate waarin de iemands toekomstige prestatie 

op een of meerdere externe variabelen (de criteria) voorspeld 

wordt uit de testuitslag. De predictieve validiteit van 
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ouderlijke lengte als predictor van de lengte van hun 

volwassen kind kan empirisch bepaald worden. (!)  

3. Construct-validiteit (construct validity). De mate waarin 

bepaalde verklarende theorieën en concepten in staan voor de 

prestatie op een test. Construct-validiteit verwijst naar hoe 

goed de inferenties uit een testscore overeenkomt met de 

theoretische en praktische noties van het construct dat 

vermoedelijk wordt gemeten door de test. Bijvoorbeeld een 

mentale test die bestaat uit wiskundige elementen, verbale 

redenering, verbale analogie, lezen en oraal begripsvermogen, 

en spatiële visualisatie. De mate waarin alle individuen 

zichzelf identiek aligneren op elk van deze subtests is de mate 

waarin het onderliggend, verenigend construct “intelligentie” 

wordt ondersteund. 

 

De vraag in het voorbeeld van inhoudelijke validiteit staat toch dicht bij: meet dit 

gezondheidsinstrument wat het bedoeld is te meten, namelijk gezondheid?  

Als de prestatie op criteria niet uitvalt zoals voorspeld, kan de vraag rijzen of de test 

wel het vooropgestelde construct mat.  

(!) Merk op dat in het voorbeeld voor predictieve validiteit geen mentale meting 

gebruikt wordt. In het geval van een meting naar lichaamslengte valt wellicht 

moeilijker de sprong te maken naar de vraag naar wat gemeten wordt. Bij een slechte 

voorspelbaarheid uit de lengtemaat zal men zich wellicht niet afvragen of het 

meetinstrument wel degelijk de lengte-maat mat. Met metingen van mentale 

fenomenen en daaruit tegenvallende voorspelbaarheid kan dit misschien wel 

makkelijker het geval zijn. Vanwaar zo‟n slechte voorspelbaarheid? Misschien meet 

het meetinstrument helemaal niet wat het bedoeld is te meten... 

Predicitieve validiteit wordt soms als synoniem voor accuraatheid gebruikt of verkort 

tot validiteit. Het slaagpercentage van juiste differentiaaldiagnoses op basis van de 

MMPI-profielen wordt dan bijvoorbeeld bedoeld, d.i. hoe goed de diagnose op grond 

van, of uit de MMPI-profielen wordt voorspeld. Het aantal als juist aangenomen 

diagnoses in een steekproef is dan bij voorbaat bepaald, en dient dan als empirisch 

criterium waartegen het aantal gemaakte differentiaaldiagnoses worden vergeleken. 

Dit kan bijvoorbeeld het aantal patiënten zijn dat één of twee jaar na de testafname in 

een ziekenhuis opgenomen wordt, waardoor een overeenstemmende diagnose op basis 

van de test als bevestigd wordt beschouwd (Armitage&Colton, 2005). 

Tenslotte kan de vraag naar het construct dat gemeten wordt met een test eventueel 

opkomen door de vraag naar de mate van construct-inferentie-overeenkomst 

(construct-validiteit). Voor Kline (1993, p.27) is construct-validiteit zelfs het dichtst 

verbonden met onze definitie van een geldige test, begrepen als één die meet wat het 

bedoelt te meten. Maar het is wel zo dat construct-validiteit in sommige gevallen – 

zoals in het geval van een poging tot het meten van een complex 

persoonlijkheidskenmerk -  niet kan bewezen worden (p.26). Hooguit kan van 

construct-validiteit gezegd worden dat er sterk ondersteunend bewijsmateriaal voor is 

(p.26). Als voorbeeld van een construct neemt Kline intelligentie (p.24). Van hieruit 

kunnen we een aantal hypotheses opzetten omtrent de resultaten van een valide 

intelligentie-test (p.24). Dit soort hypotheses geeft aan dat construct-validiteit 

eigenlijk elk soort validiteit omvat (p.24). Een strikt onderscheid tussen de basisnotie 

van validiteit en construct-validiteit is er dus niet. Een aantal ingekorte voorbeelden 

van hypotheses met tussen haakjes de soort validiteit, indien van toepassing (p.24): 
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1. Scores op de test correleren, d.i. vertonen een verband met scores op andere 

intelligentie tests die nu en in de toekomst worden afgenomen (“concurrente” 

en predictieve validiteit). 

2. Testscores zullen niet correleren met tests waarvan niet verwacht wordt dat zij 

intelligentie-tests zijn. Dit is een vorm van definitie door uitsluiting. Dit 

behoort enkel tot construct-validiteit, maar kan misschien gezien worden als 

een soort van concurrente validiteit. (D.i. validiteit verleend door metingen 

met een zelfde soort maar niet identieke meetinstrumenten.) 

3. Testscores zullen correleren met academische prestaties, nu en in de toekomst. 

Deze hypothese zou moeten voortkomen uit de aard van intelligentie zoals 

deze beschreven wordt het psycho-metrisch onderzoek. (Predictieve validiteit, 

minstens voor wat de tweede hypothese betreft). 

4. Testscores zullen op een significante manier tussen verschillende 

beroepsgroepen onderscheid maken. Deze hypothese komt voort uit de aard 

van intelligentie en het onderzoek naar werk. Niet alle jobs vereisen een zelfde 

intelligentie-niveau. 

5. Nadat sociale klasse als factor uitgesloten is, kan er nog altijd een significante 

correlatie tussen de intelligentie-test en academische prestatie bestaan. Deze 

hypothese wordt opgezet om kritieken tegen 3 en 4 te beantwoorden. 3 en 4 

zouden ook aan sociale klasse te wijten kunnen zijn. Er is een relatie tussen IQ 

en sociale klasse omdat de tendens bestaat waarbij de intelligenten opwaarts 

klimmen en omgekeerd. Sociale mobiliteit is echter kleiner dan verhoopt 

(vanuit de ondersten bekeken), het sociale-klasse-systeem niet zo makkelijk 

vernietigd. 

 

Merk op dat het aantal hypotheses niet de enig mogelijke zijn, of dat zij de best 

gekozene zijn. Er kunnen even geschikte of betere uitgedacht worden (p.25). Maar 

Kline meent dat deze hypotheses - samen met een factoranalytische (factoranalyse, 

zie: alternatieven voor GR) - zouden volstaan voor testvaliditeit, indien zij alle 

ondersteund zouden worden door bewijsmateriaal (p.25). Indien dit niet het geval is, 

dan zou de intelligentie-test in vraag gesteld moeten worden (p.25). 

Nog een andere vorm van validatie is crossvalidatie. Simpel uitgedrukt validatie van 

een test op een andere dan de oorspronkelijke steekproef of op de andere helft 

daarvan. Het idee achter crossvalidatie is om de gegevens te verdelen in twee helften 

(Armitage&Colton, 2005, p.1323). Eén om een classificator op te bouwen en een 

ander om de foutenmarge van de classificator in te schatten of te “valideren” (p.1323). 

Afhankelijkheid van een bepaalde gekozen dichotomie wordt geëlimineerd door het 

uitmiddelen van de foutenmarge over een groot aantal van zulke dichotomieën 

(p.1323). Het “cross”-gedeelte uit de naam “crossvalidatie” komt uit het feit dat elk 

data-punt afwisselend eens als classificator en op andere momenten als validatie 

wordt gebruikt (p.1323). 

 

Tegenwoordig wordt ook de term testpretentie gebruikt voor het doel van de test, wat 

de test wil meten of vaststellen (cf. p.77, Van Minden). Hoewel GR geen test is, maar 

een regel, kan gezegd worden dat GR pretendeert neurotische van psychotische 

patiënten te onderscheiden op basis van hun MMPI-profiel.  

 

Ter vergelijking kun je ook kijken naar welke criteria experts hanteren om 

psychologische testen te evalueren. Als deskundigen van het Nederlands Instituut van 
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Psychologen de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse psychologische tests 

onderzoeken, beoordelen zij volgende kwaliteitskenmerken (p.84-5): 

1 Uitgangspunten; 

2 Kwaliteit testmateriaal; 

3 Kwaliteit handleiding; 

4 Normen; 

5 Betrouwbaarheid; 

6 Begripsvaliditeit; 

7 Criteriumvaliditeit. 

 

Deze zeven punten worden elk voorzien van (één van) de volgende kwalificaties: 

- Goed; 

- Voldoende; 

- Onvoldoende (of er zijn te weinig gegevens bekend om te beoordelen, of de 

kwaliteit van de aanwezige gegevens is te licht); 

- Niet van toepassing. 

 

De uitleg van de kwaliteitskenmerken voor wat betreft criterium- of predictieve 

validiteit komt overeen met bovengegeven omschrijvingen ervan. Begripsvaliditeit 

komt met construct-validiteit overeen: een construct is virtueel synoniem met een 

concept (Kline, 1993, p.24). Of met begrip. Bij begripsvaliditeit gaat het om de vraag 

wat de test meet en of hij beantwoordt aan het doel waarvoor hij is ontworpen. 

Toegepast op het voorbeeld met de intelligentietest (van Minden, p.85): deze moet 

intelligentie bij iemand vaststellen en niets anders. Als de begripsvaliditeit van een 

IQ-test hoog is, betekent dat dat kinderen die hierop hoog scoren, ook door hun leraar 

als intelligent worden beoordeeld (p.85). En andersom voor de laag-scorende kinderen 

(p.85). Merk op dat met zo‟n formulering de indruk gewekt wordt dat de IQ-test 

intelligentie kan meten, met andere woorden dat de construct-validiteit al onderbouwd 

is. Welke hypotheses hier precies voor moeten getest worden, vermeldt van Minden 

niet, wel is een uitsluitende hypothese typisch als onderdeel van construct-validiteit.  

De verkorte uitleg bij de andere kwaliteitskenmerken (van Minden, xxxx, p.85): 

 

1 Uitgangspunten bij de testconstructie: Het gaat hier voornamelijk om de eerder       

genoemde meetpretentie van een test. Wordt aangegeven wat het doel van de test is, 

wat hij moet meten? Verder wordt de theoretische achtergrond van de test beoordeeld. 

2, 3 Kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding: zijn de testopgaven (de 

vragen), de scoring en de instructie gestandaardiseerd? Is het scoringssysteem 

objetief? (Geeft een neutrale computer de resultaten van de test, of een per definitie 

altijd subjectieve mens?) 

4 Normen: Geeft de test normen, zodat de kandidaat met zijn “gelijken” kan worden 

vergeleken? (Een score op een test, een eindcijfer zegt niets, wanneer je niet weet 

hoeveel punten anderen op dezelfde test hebben behaald. Is 100 hoof of laag? Alleen 

met behulp van normen, die uit eerder onderzoek zijn verkregen, krijgt het cijfer 

betekenis.) 

5 Betrouwbaarheid: onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat de test stabiel blijft bij 

elke meting. Een score van 100 punten bij heer A moet dezelfde betekenis hebben als 

100 punten bij heer B. Betrouwbaarheid zou ook moeten betekenen dat wanneer 

iemand twee maal met dezelfde test wordt onderzocht, hij beide keren hetzelfde 

resultaat moet behalen.  
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Goldberg vermeldt geen woordelijke omschrijvingen van neurose en psychose. Of een 

patiënt neurotisch of psychotisch is, is in GR afhankelijk van de hoogte van zijn totale 

score, die berekend wordt op basis van een combinatie van zijn afzonderlijke scores 

op vijf schalen uit zijn MMPI-profiel (zie onder: diagnose aan de hand van de MMPI-

test). Een totale score boven of gelijk aan een bepaalde drempelwaarde is gelijk aan 

psychotisch, onder geeft neurotisch als diagnose. De volledige formule voor GR geeft 

de afkortingen van de vijf benodigde schalen, de combinatiewijze van de schalen en 

hoe groot de drempelwaarde is (zie onder: de vorm van GR). Neurose en psychose 

worden met GR dus berekend aan de hand van de combinatie van scores op vijf 

MMPI-schalen. Wat zegt dit over neurose en psychose? Waarom worden in GR niet 

enkel twee MMPI-schalen gebruikt, één voor neurose en één voor psychose? Hoe 

worden de MMPI-schalen bekomen? 

 

GR en de MMPI 

 

Om zich een beargumenteerde mening te vormen over GR is het nodig een poging te 

ondernemen iets te weten te komen over de ontwikkeling van de MMPI-schalen. 

 

Ontwikkeling van de MMPI-schalen in grote lijnen 

 

De MMPI werd vanaf 1939 ontwikkeld door Hathaway&McKinley als hulp bij de 

routine-matige evaluatie en diagnose van patiënten met mentale stoornissen in de 

universitaire ziekenhuizen van Minnesota (Butcher&Williams, 2000, p.1). 

Pure frustratie lag aan de basis van de ontwikkeling van de MMPI (p.1).  

Archer (1997) onderscheidt drie doelstellingen van het oorspronkelijke instrument. 

Ten eerste wilden de testauteurs een instrument ontwikkelen dat beter was dan 

traditionele psychiatrische interview-technieken bij het identifiëren en beschrijven van 

patiënten die voor een medische behandeling kwamen en één of meerdere klachten 

van psycho-neurotische aard bleken te hebben (p.26). Ten tweede, geloofde Hathaway 

blijkbaar ook dat zo‟n instrument kon helpen bij een poging tot evaluatie van de 

efficiëntie van nieuwe behandelingen door het systematisch linken en evalueren van 

behandelingsgroepen (p.26). Ten derde, interesseerde Hathaway zich voor een 

persoonlijkheidstest die veranderingen in de symptomatologie doorheen de tijd kon 

evalueren (p.27). Door een testafname op verschillende tijdstippen zou de test een 

index van therapeutische verandering aan de clinicus verschaffen. 

Hathaway&McKinley geloofden dat het bevragen van de patiënt de beste manier is 

om te weten te komen wat een individu stoort (Butcher&Williams, 2000, p.2). 

Daarom kozen zij ervoor om waar/vals-uitspraken op te nemen in hun inventaris (p.2). 

Deze benadering hield een zelf-rapporteringstaak in, die ingevuld kon worden door 

personen met een relatief laag leesniveau (dat van het zesde leerjaar), op een relatief 

korte tijd van meestal anderhalf uur (p.2). De test is een meer-dimensionale 

(multiphasic) vragenslijst, ook wel inventaris genoemd, die gewaardeerd kan worden 

in verschillende schalen en resulteert in een profiel (De Zeeuw, 1981). 

Hathaway&McKinley dachten dat patiënten die gelijkaardige symptomen of items uit 

de MMPI-verzameling onderschreven, diagnostisch sterker op elkaar lijken dan dat ze 

van elkaar verschillen (Butcher&Williams, 2000, p.2). Zo zal bijvoorbeeld iemand die 

vele symptomen gerelateerd aan depressieve stemming onderschrijft, waarschijnlijk 

meer gelijken op andere depressieve patiënten dan op andere klinische groepen (p.2). 

Hathaway&McKinley dachten ook dat personen die meer symptomen van een 

bepaalde soort onderschreven, gezien konden worden als belevers van ernstigere 
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problemen dan zij die minder symptomen rapporteerden (p.2). Om deze relatie tussen 

het aantal psychologische symptomen en diagnostische gelijkenis te kwantificeren, 

ontwikkelden zij schalen waardoor personen vergeleken konden worden op bepaalde 

variabelen (p.2). Een groep items die in een bepaalde richting onderschreven werd, 

vormde een schaal (p.2). De MMPI-schalen werden gezien als meetbare dimensies 

die bepaalde problemen zoals depressie en hypochondrie reflecteren (p.2).  

Hathaway&McKinley ontwikkelden de MMPI op basis van de validiteit van de items 

en de schaal (p.3). Zij vereisten namelijk dat elk item op een schaal, enkel toegekend 

werd aan een schaal als het een gegeven criteriumgroep (b.v. personen met een 

depressie) objectief onderscheidde van hun normatieve steekproef (dit waren gezonde 

bezoekers van de ziekenhuizen in Minnesota, p.3). Wat de empirische 

schaalconstructie-strategie werd genoemd (p.3). Of ook de criterion keying-methode 

(Archer, 1997, p.28). De originele normatieve gegevens zijn niet langer beschikbaar 

(p.28). Wel werd er een onderdeel van deze gegevens – de Minnesota normale 

“gezuiverde” steekproef – ontwikkeld door Hathaway&Briggs (1957).  

 

Schalen die op de empirische constructiemethode tot stand komen, krijgen meestal de 

naam van de criteriumgroep (Archer, 1997, p.28). Bijvoorbeeld, als de criteriumgroep 

uit klinisch depressieve patiënten bestaat, zal de schaal waarschijnlijk Depressie-

schaal genoemd worden (p.29). Het scoren gebeurt vaak door het toekennen van één 

punt aan elk item dat wordt beantwoord in de richting die het frequentst 

onderschreven wordt door de criteriumsubjecten (p.29). Hoe hoger iemand scoort bij 

dit soort meting, hoe meer items hij beantwoord heeft in een richting die overeenkomt 

met die van de leden van de criteriumgroep (p.29). 

Een profiel is een methode om testscores voor te stellen die een visuele vergelijking 

geeft van de relatieve prestatie op schalen (Butcher&Williams, 2000, p.375). 

 

Hathaway&McKinley stelden een grote verzameling van potentiële items (ongeveer 

duizend) samen. Voor het merendeel indicatieve symptomen voor mentale stoornissen 

of andere problemen die behandeld werden op hun psychiatrische dienst (p.3). Zij 

hadden geen vooringenomen gedachten over de relatie van een bepaald item met de 

gezochte constructen (p.3). In plaats van vooringenomen te zijn, vergeleken zij de 

antwoorden van normale onderzoekssubjecten op empirische wijze met die van 

groepen goed-geclassificeerde patiënten om te bepalen welke items een bepaalde 

schaal zou omvatten (p.3). Uiteindelijk selecteerden Hathaway&McKinley de items 

zorgvuldig uit hun verzameling en hun criteriumgroepen (p.3). 

Voor het opstellen van de ongeveer duizend zelfreferentiële beweringen inspireerden 

zij zich op een ruime verscheidenheid aan bronnen waaronder psychiatrische 

onderzoeksformulieren, psychiatrische handboeken, voorheen gepubliceerde 

persoonlijkheids- en sociale attitude-schalen en hun eigen klinische ervaring 

(Archer,1997, p.29). Helemaal vrij van vooringenomenheden kan de samenstelling 

van de item-verzameling dus niet geweest zijn. 

Hataway&McKinley beperkten deze lijst tot 504 items door het weglaten van items 

die een inhoud dupliceerden, of waarvan de auteurs subjectief aanvoelden dat deze 

relatief weinig significantie of waarde hadden (Archer, 1997, p.29). Om hen bij de 

identificatie van duplicatie te helpen, stelden Hathaway&McKinley 25 inhoudelijke 

categorieën samen voor de item-verzameling van de oorspronkelijke MMPI. Aan de 

items werden er 55 toegevoegd “vooral gerelateerd aan mannelijkheid-

vrouwelijkheid” en 9 items werden blijkbaar geschrapt, wat de finale verzameling van 

550 items opleverde (Archer, 1997, p.29). Deze items werden dan gebruikt om 
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schalen te construeren door de antwoorden van normale individuen op de items, te 

vergelijken met deze van psychiatrische patiënten die lid waren van relatief homogene 

klinische criteriumgroepen (p.29).  Deze groepen definieerden de acht basis MMPI-

schalen en bestonden uit zorgvuldig geselecteerde psychiatrische patiënten in 

volgende diagnostische categorieën (p.31): Hypochondrie (schaal 1), Depressie 

(schaal 2), Hysterie (schaal 3), Psychopathisch Deviant (schaal 4), Paranoia (schaal 

6), Psychasthenie (schaal 7), Schizofrenie (schaal 8) en Hypomanie (schaal 9). 

Gedetailleerde beschrijvingen van deze klinische criterium-groepen werden o.a. 

geleverd door Dahlstrom&Dahlstrom (1980), Dahlstrom e.a. (1972). Daarbij werd een 

groep “homosexueel geïnverteerde mannen” gebruikt door Hathaway&McKinley bij 

de ontwikkeling van de Mannelijk-Vrouwelijk-schaal (schaal 5). Tenslotte werd de 

Sociale Introversie-Extroversie-schaal, ontwikkeld door Drake (1946), toegevoegd als 

de tiende basisschaal van de MMPI (schaal 0). De Si-schaal blijft de enige 

standaardschaal die buiten de oorspronkelijke Hathaway-groep ontwikkeld werd, en 

de enige waarvoor geen psychiatrische criteriumgroep werd bekomen (Archer, 1997, 

p.29).  

 

De Zeeuw (1981, p.294 e.v.) geeft uitleg en voorbeelden over de klinische schalen. 

Naast de L-schaal zijn er vier MMPI-schalen die in GR voorkomen (p.294 e.v.) : 

 

Schaal 3 (Hy): Deze schaal bevat items ontleend aan verschijnselen bij personen, 

lijdende aan conversiehysterie. Deze verschijnselen komen niet zelden alleen in 

spanningssituaties tot uitdrukking. Het zijn lichamelijke symptomen die worden 

gebruikt om aan de druk van het leven of aan verantwoordelijkheden te ontkomen. 

Daarnaast bevat de schaal verschillende items die iets te maken hebben met de 

persoonlijke houding in de omgang en contacten met anderen. 

Voorbeelden van vragen uit deze schaal zijn: (juist) “Dikwijls heb ik het gevoel dat 

mijn hoofd helemaal zeer doet”; “Ik merk vaak dat mijn hand beeft als ik iets wil 

doen”; “Ik heb vaak het gevoel dat er een brok in mijn keel zit”; “Eens of meermalen 

per week voel ik me plotseling warm worden, zonder dat er een oorzaak voor is”; en 

(onjuist) “Ik houd ervan in de krant de artikelen over misdaad te lezen”; “Het is 

veiliger niemand te vertrouwen”; “Men moet heel wat praten om anderen van de 

waarheid te overtuigen”; enz. 

Er is tussen schaal 3 en 1 een duidelijk verband. Het meest opvallende profiel bij 

personen van het hysterische type is de verhoging van drie schalen (1, 2 en 3), of van 

twee (1 en 3) met een lagere waarde op schaal 2. Personen met een hoge 3-waarde 

worden beschreven als vrijmoedig, spraakzaam, makkelijk te enthousiasmeren, 

avontuurlijk, hartelijk, onrijp, kinderlijk. 

 

Schaal 6 (Pa): De items van deze schaal werden ontleend aan de reacties en 

problemen van de paranoiapatiënten. Verschillende van deze vragen hebben derhalve 

betrekking op waangedachten, betrekkingsideeën, beïnvloedingsideeën, 

grootheidswaanzin. 

Voorbeelden van vragen uit deze lijst zijn: (juist) “Ik heb ongetwijfeld meer dan mijn 

deel gehad van allerlei narigheid”; “Binnenshuis voel ik mij niet op mijn gemak”;  

(onjuist: L) “Eén enkele maal denk ik aan dingen die te erg zijn om over te praten” en 

verder (onjuist) “Ik heb geen vijanden die me werkelijk kwaad willen doen”; “Ik heb 

de neiging op mijn hoede te zijn voor mensen die iets vriendelijker zijn dan ik 

verwacht had”. 
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Het is duidelijk dat een deel van de items van deze schaal op pathologische toestanden 

slaan, terwijl een ander deel als betrekkelijk normaal kan worden aangemerkt. 

Een aantal patiënten heeft de neiging om hun afwijking te verbergen. Daarom zijn er 

onderzoekers die menen, dat een verlaagde totaalwaarde bij iemand die patiënt is, 

even zeker een teken is dat hij paranoïde is, als wanneer de schaalwaarde hoog zou 

zijn. Soms is een hoge waarde niet zozeer het gevolg van vervolgings- of 

betrekkingswanen, maar vindt zijn oorzaak in een ongegronde persoonlijke 

overgevoeligheid, dikwijls de bron voor depressieve reacties. 

 

Schaal 7 (Pt): Deze schaal heeft betrekking op psychasthene verschijnselen. De 

inhoud van de items wordt gevormd door allerlei dwangideeën, abnormale angsten, 

zorgen, moeilijkheden bij de concentratie, schuldgevoelens, besluiteloosheid. Voorts 

verschijnselen van zeer hoge morele eisen, sterke zelfkritiek en hoge eisen aan 

zichzelf. 

Voorbeelden van de items van schaal 7 zijn: (juist) “Ik ben bijna altijd angstig over 

iets of iemand”; “Soms ben ik zo opgewonden, dat ik niet in slaap kan komen”; “Ik 

heb bepaald te weinig zelfvertrouwen”; “Ik heb de neiging om de dingen zwaar op te 

nemen”; “De moeilijkste gevechten lever ik met mezelf”; en (onjuist) “Ik droom bijna 

nooit”; “Ik word ‟s ochtends fris en uitgerust wakker”. 

Hoge waarden in deze schaal wijzen op dwangmatige eigenschappen en angsten, die 

vaak gepaard gaan met depressie. Suïcide-gevaar bestaat er bij hoge waarden in deze 

schaal en in schaal 2. 

 

Schaal 8 (Sc): Het beeld van de schizofrenie is zeer heterogeen, hetgeen zich in de 

samenstelling van de items van deze schaal weerspiegelt. Het gemeenschappelijke 

vormen vooral de bizarre of ongewone gedachten en gedragingen. Personen die deze 

reacties vertonen, worden getypeerd als gesloten, koud, apathisch of onverschillig; zij 

hebben blijkbaar genoeg aan zichzelf. De samenstelling van deze schaal kostte meer 

moeite dan van enige der andere schalen, niet zozeer omdat men normaal en 

abnormaal niet uiteen kon houden, maar omdat aanvankelijk de schaal met 

hypochondrie en depressie contamineerde. 

Voorbeelden van de items uit deze schaal zijn: (juist) “Ik ben zo overgevoelig op 

bepaalde punten dat ik daar niet over kan praten”; “Ik vind het niet prettig om mensen 

om me heen te hebben”; “Er is iets verkeerd met mijn geest”; en (onjuist):”Ik krijg 

alle medeleven dat ik zou moeten krijgen”; “Ik houd ervan om plaatsen te bezoeken 

waar ik nog nooit eerder geweest ben”; “Ik ben nooit in moeilijkheden geraakt 

vanwege mijn seksueel gedrag”. 

Uit de praktijk blijkt dat bijna alle mensen die een hoge score op schaal 8 hebben een 

schizoïde structuur hebben en indien zij patiënt zijn is schizofrenie het meest 

waarschijnlijk. Maar lang niet alle schizofrene patiënten hebben een hoge score op 

deze schaal. Ondanks de revisie bleek het de ontwerpers niet mogelijk meer dan 55% 

van de uitgesproken gevallen als zodanig aan de hoge waarden te herkennen. 

 

Naast de tien standaard klinische schalen, ontwikkelden Hathaway&McKinley ook 

vier validiteitsschalen voor de MMPI, met als doel afwijkende attitudes of 

verzamelingen van antwoorden van testnemers te detecteren (Archer, 1997, p.31). 

Deze omvatten de Cannot Say- of de vraagteken-schaal, simpelweg het totale aantal 

ofwel overgeslagen ofwel zowel waar als vals onderschreven MMPI-items, en de L- 

of leugenschaal, die uit vijftien rationeel afgeleide items bestaat die vaak 

voorkomende menselijke fouten of angsten voorstellen. Rationele schaalconstructie 
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omvat het selecteren van items die op een logische of rationele manier belangrijke 

gebieden lijken te meten (p.27). De selectie van deze items is gebaseerd op de theorie 

van de ontwikkelaar, zijn klinische ervaring en zijn intuïtie (p.28). Een fundamentele 

vooronderstelling die eigen was aan deze testconstructie-methode, bestond erin dat de 

items maten wat de auteurs vooronderstelden dat ze maten (p.28). 

De L-schaal werd ontworpen om pogingen tot het geven van een onrealistisch 

positieve voorstelling van zichzelf te detecteren (p.28). Het gaat hier om zinnen 

waarin iets wordt vastgesteld, dat sociaal gezien zeer acceptabel is, maar waaraan 

feitelijk niemand voldoet (De Zeeuw, 1981, p.292). Zo kan vrijwel niemand de zin “ik 

spreek niet altijd de waarheid”, terecht met “onjuist” aangeven. Andere voorbeelden 

van dit soort items: “Ik spreek wel eens kwaad”; “Ik wil bij een spel liever winnen 

dan verliezen”; “Ik houd niet van iedereen die ik ken”. Sommige items van de L-

schaal worden in andere schalen meegerekend, zoals b.v. “Soms word ik woedend” 

(ook in de F-schaal) of “Een enkele keer lach ik om een vieze mop” (ook in schaal 2). 

Ook de andere schalen vertonen een zekere mate van “overlap” met sommige van de 

overige schalen (p.292).  

De F-(false)schaal bestond uit 64 items die geselecteerd werden omdat zij in een 

bepaalde richting onderschreven werden door tien procent of minder van de 

Minnesota normeringsgroep (Archer, 1997, p.31-2). Voorbeelden hiervan zijn: “Ik 

heb regelmatig ‟s nachts nachtmerries”; “Het zou het beste zijn als alle wetten werden 

afgeschaft”; “Iemand heeft geprobeerd mij te bestelen” (De Zeeuw, 1981, p.293).  

Hathaway&McKinley (1943) suggereerden dat een hoge score op de F-schaal 

impliceerde dat het klinische schaal-profiel ongeldig was omdat het subject 

onzorgvuldig was, niet in staat de items te begrijpen, of dat er grote fouten bij het 

scoren opgetreden waren (Archer, 1997, p.32). 

Ten slotte werd de K-schaal ontwikkeld voor de MMPI (p.32). De K-schaal werd 

ontwikkeld door het selecteren van 25 mannelijke en 25 vrouwelijke psychiatrische 

patiënten met een normaal bereik aan klinische schaalwaarden (d.w.z. T-scores van 

kleiner of gelijk aan 69 op alle klinische schalen). T-scores worden gebaseerd op een 

lineaire transformatie van de ruwe scores van de Minnesota normeringssteekproef 

(p.32).  

Dus deze subjecten uit de selectie voor de constructie van de K-schaal konden gezien  

worden als valse negatieven (p.32). Dit zijn normalen die het in werkelijkheid niet 

zijn, verkeerdelijk (vals) voor normaal (negatief) gehouden. De profielen van deze 

vals-negatieve patiënten werden vergeleken met de antwoorden van de Minnesota 

normeringsgevallen, dit zijn ware negatieven (p.32). Analyse van de items leverde 22 

items die “ware en vals-negatieve profielen in hun item-onderschrijvingen  met 

minstens 30%” discrimineerden (p.32). Acht items werden uiteindelijk nog 

toegevoegd aan de K-schaal om te helpen bij het accuraat discrimineren tussen een 

groep depressieve en schizofrene patiënten van subjecten uit de normeringsgroep 

(p.32). De voornaamste functie van de K-schaal was het verbeteren van de 

discriminantief vermogen van de klinische schalen bij het detecteren van 

psychopathologie, en wisselende delen van de totale ruwe score op de K-schaal 

werden traditioneel toegevoegd aan schalen 1, 4, 7, 8 en 9 als de K-correctie 

procedure wordt gebruikt bij volwassen testnemers (p.32).  

Voorbeelden van K-items zijn (De Zeeuw, 1981, p.294): (onjuist) “Bij tijden lijkt het 

of mijn geest trager werkt dan gewoonlijk”; “Ik heb soms het gevoel dat de 

moeilijkheden zich zo hoog opstapelen, dat ik er niet overheen kan komen”; “Ik heb 

zorgen over mijn geld en zaken”; “Ik geloof dat vrijwel iedereen een leugentje zal 
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vertellen om buiten de moeilijkheden te blijven”; “Kritiek van anderen doet me 

ontzettend pijn” en (juist) “Ik heb heel weinig ruzie met mijn familieleden”.  

 

Uiteraard is de MMPI zelfs met validiteitsschalen voor geloofwaardigheid niet 

waterdicht. Subjecten kunnen valse rapporteringen geven, dit zijn oneerlijke 

antwoorden op de vragen uit de MMPI-test. Berry e.a. (1991) vonden in een meta-

analyse rond de detectie van overrapportering van symptomen op de MMPI-test dat 

de infrequentieschaal (F) en de infrequentie min de correctie (F-K)-index heel nuttig 

zijn bij het onderscheiden van eerlijke en overdreven negatieve rapporteringen op de 

MMPI-test (Baer&Miller, 2002, p.16).  

Baer e.a.(1992) voerden een meta-analyse uit rond de detectie van onderrapportering 

op de MMPI. Deelnemers aan de test die psychopathologie onderrapporteerden, 

verschilden gemiddeld genomen van deelnemers die eerlijk antwoordden voor wat 

onderrapporteringsindices betreft (Baer&Miller, 2002, p.16). 

Naast de traditionele leugen (L) - en correctie (K)-schalen vielen de positieve 

overrapporteringsschaal (Mp) en de sociale wenselijkheidsschaal van Wiggins (Wsd) 

in dit verband op (p.16). De Mp-schaal bestaat uit elementen die deelnemers 

beantwoorden in sociaal ongewenste richting wanneer zij eerlijk of onder-

rapporteerden, maar in omgekeerde richting bij overrapporteren (p.16). De Wsd-

schaal omvat elementen om deelnemers die gevraagd werden om op een sociaal 

wenselijke manier te antwoorden, te onderscheiden van deelnemers met standaard 

testaanwijzingen (p.16). Over het algemeen is onder- moeilijker detecteerbaar dan 

overrapportering (p.16).  

 

Naast de klinische basis- en validiteitsschalen van de standaard MMPI zijn er meer 

dan 200 schalen ontwikkeld uit de item-verzameling. Een selectie daaruit kan 

gevonden worden in Dahlstrom&Welsh (1960).  

 

De MMPI werd de meest gebruikte en onderzochte objectieve 

persoonlijkheidsinventaris in de wereld (Butcher&Williams, 2000, p.1). Vrij snel na 

zijn ontwikkeling werd de MMPI gebruikt voor patiënten in algemene medische 

situaties, adolescenten in scholen, gevangenen in correctionele instellingen, personen 

in centra voor drugsproblemen, militair personeel, en uiteindelijk voor kandidaten in 

industriële omstandigheden die solliciteerden voor posities met grote 

verantwoordelijkheden of stressvolle, zoals piloot, politie-agent of operator in een 

kerncentrale (p.1). Het werd ook de meest gebruikte meting van psychopathologie in 

psychologisch, psychiatrisch en medisch onderzoek (p.1). In 1989 waren er meer dan 

140 MMPI-vertalingen in 46 landen (p.1). 

Eén van de oorzaken voor het succes van de MMPI is de kost-efficiënte manier 

waarop deze inventaris nuttige informatie levert bij het voorspellen van problemen en 

gedragingen van personen (p.2). Volgens Butcher&Williams levert de MMPI naast 

zijn validiteit ook betrouwbare evaluaties, dit zijn consistente of bijna gelijke scores 

bij meerdere testafnames (p.2).  

 

Technisch intermezzo: de test-constructiemethode van de MMPI in vier stappen met 

wat technische details 

 

Bij de criterion-keyed of empirische testconstructie worden items geselecteerd uit een 

verzameling als zij één of meer criteriumgroepen kunnen onderscheiden van controle-

groepen, vandaar de naam (Kline, 1993, p.127). De MMPI is ontworpen aan de hand 
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van deze testconstructie-methode, die uit vier basisstappen bestaat (p.130-2). 

Vereenvoudigd: 

 

1. Stel ofwel (a) de criterium-groep of groepen samen; ofwel (b) de 

criterium-score: Bij het ontwikkelen van een test voor piloten kunnen 

twee criterium-groepen samengesteld worden met de beste geslaagden 

en de zwaarst gefaalden.  

Een criterium-score kan geconstrueerd worden door het opvolgen van 

alle geslaagde piloten en door het bekomen van een beoordeling van 

hun vliegkunsten.  

 

2. Nagaan van de steekproefgrootte: Bij de constructie van empirische 

tests bestaat de steekproef uit de criteriumgroepen. Hoe groter deze 

steekproeven, hoe betrouwbaarder de resulterende statistiek. 

 

3. De proef van de items: de verzameling items waaruit we de test willen 

afleiden wordt dan afgenomen in de criteriumgroepen of van de 

proefpersonen waarvan we een criteriumscore hebben. Minstens 

tweehonderd zijn er nodig in de totale steekproef, en als er mannen en 

vrouwen voorkomen, dienen ze afzonderlijk geanalyseerd. Idealiter 

tweehonderd per geslacht. 

 

4. De statistische analyse: 

 

a. Criteriumgroepen: één manier van item-selectie bestaat erin 

om de gemiddelde score van de twee groepen voor elk item te 

vergelijken. Items worden geselecteerd als zij een significant 

verschil tussen de groepen vertonen. Dit kan gedaan worden 

via een Student t-test, of door een discriminantfunctie tussen 

de groepen te berekenen. De items met de grootste gewichten 

in de functie worden voor de test geselecteerd. Nog een 

andere manier bestaat erin elk item te correleren met 

lidmaatschap van de groepen. Dit is een correlatie tussen 

dichotome variabelen en een bepaalde coëfficiënt. Er bestaat 

discussie omtrent de keuze van deze coëfficiënt. Meestal 

wordt phi gekozen. 

Alle significante items worden geselecteerd, of de twintig of 

dertig beste, afhankelijk van de gewenste lengte van de test. 

Merk op dat bij de item-selectie geen rekening wordt 

gehouden met de inhoud van de items. Het enige wat telt is 

dat het item onderscheidt.  

Er zouden afzonderlijke analyses voor mannen en vrouwen 

moeten zijn. Het gemaklijkste is - indien mogelijk -

equivalente items voor zowel mannen als vrouwen te kiezen. 

Dit houdt het selecteren van items in waarvoor de statistieken 

identiek zijn of heel gelijkend voor mannen en vrouwen. 

 

b. Bij het gebruik van de criteriumscore: hierbij wordt de test 

gegeven aan alle subjecten waarvan de criteriumscore 

bekomen werd. Hiervoor wordt de punt-biseriële correlatie 
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gebruikt. Opnieuw worden de items met de hoogste 

correlaties geselecteerd ofwel alle items. Zelfde als 

voorgaande opmerkingen gelden voor wat geteste mannen en 

vrouwen betreft. De inhoud van de items is opnieuw 

onbelangrijk. Indien er te weinig items zijn voor het 

samenstellen van een test, dan kan het lonen om naar de 

succesvolle items en naar de falingen te kijken en dan nieuwe 

items aan de hand van deze vergelijking te schrijven. Waarop 

ze dan zoals voordien uitgeprobeerd en geselecteerd moeten 

worden.  

 

De items die de criteriumgroepen discrimineren of die 

correleren met de criteriumscore moeten verzameld worden 

om de test samen te stellen en de betrouwbaarheidscoëfficiënt 

dient berekend. 

Merk op dat er geen reden is om te verwachten dat de items 

op een empirisch geconstrueerde schaal homogeen zullen 

zijn. In het bijzonder als de groepen verschillen op een 

veelheid aan variabelen. De betrouwbaarheid van zulke tests 

is vaak laag omdat ze multi-factorieel zijn. Wat natuurlijk in 

vraag stelt wat ze meten, omdat hun betrouwbaarheid nauw 

verbonden is met hun echte score (true score), d.i. de 

theoretische score in ideale testomstandigheden. 

 

Deze test-items zouden gecrossgevalideerd moeten worden 

op nieuwe criteriumgroepen of met een criteriumscore die 

afgeleid is uit een nieuwe groep. Zolang dit niet is gebeurd, is 

het onmogelijk om de test met enige betrouwbaarheid te 

gebruiken, zelfs niet voor een praktische screening. Dit komt 

omdat twee groepen zullen verschillen op variabelen die 

eigen zijn aan deze twee groepen en de empirische 

constructiemethode dit toevalaspect bij haar discriminatie 

gebruikt. 

Indien sommige test-items niet discrimineren, moeten nieuwe 

groepen van nieuwe items geschreven worden en dezelfde 

analyses uitgevoerd tot een test van voldoende lengte en met 

gecrossvalideerde items ontwikkeld is. 

 

Problemen met de empirische schaalconstructiemethode  

 

Er minstens drie problemen met de constructie-methode van de MMPI en die van 

andere psychologische tests met dezelfde constructie-methode (Kline, 1993, p.128-

30): 

 

1. De selectie van de criteriumgroepen 

 

De classificatie in diagnostische groepen in de klinische psychologie en de 

psychiatrie is erg onbetrouwbaar (p.128). Items die tijdens het testen goed 

discriminineerden, doen dit veel minder bij daaropvolgende pogingen. Bovendien 

is er weinig eensgezindheid over welke categorieën moeten gebruikt worden. De 
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MMPI gebruikt enkel categorieën die interessant zijn voor mensen die vertrouwd 

zijn met het classificatie-systeem van Kraepelin.  

Deze classificatie-problemen komen in een bepaalde mate in alle sferen voor. Zo 

zijn beroepscategorieën vaak erg ruim, bijvoorbeeld: financiële adviseurs, 

uitvoerenden en managers. Zulke problemen doen de foutenvariantie toenemen, 

de fouten gaan gemiddeld gesproken verder van de gemiddelde foutenmarge 

afwijken (Slotboom, 2001, p.299). 

 

2. Gebrek aan een psychologische betekenis 

 

De MMPI heeft negen standaard klinische schalen (en een tiende niet echt 

klinische in de standaard MMPI), gebaseerd op hun vermogen klinische groepen 

te discrimineren. De items in de manische schaal werden geselecteerd omdat ze de 

manici van normalen en andere klinische groepen konden onderscheiden. Maar 

het is waarschijnlijk dat manici op verschillende variabelen verschillen van deze 

groepen. Zo‟n schaal zou dus enkel per toeval unifactorieel – slechts één variabele 

metend – zijn. Dit heeft twee gevolgen. Ten eerste, als twee proefpersonen 

dezelfde score op de schaal behalen, zijn de scores niet noodzakelijk 

psychologisch equivalent. Ten tweede, er bestaat geen manier om te weten wat de 

schaal meet, aangezien we niet weten welke variabelen deze groepen van elkaar 

onderscheid. Dus als een proefpersoon x scoort op een manische schaal, dan kan 

er geen betekenis aan deze score worden toegekend, tenzij dat ze in meer of 

mindere mate gelijkt op deze van de criteriumgroep manici. 

Dit gebrek aan psychologische betekenis vormt een probleem voor empirisch 

geconstrueerde tests. Het belang van deze betekenis blijkt uit een voorbeeld. Als 

we doorheen de jaren een gegevensbestand opbouwen over verschillende 

klinische of beroepsgroepen en als de testvariabelen betekenisvol zijn, dan hebben 

we een behoorlijke hoeveelheid psychologische kennis verzameld. Met empirisch 

geconstrueerde tests is dit niet het geval. Het enige wat we weten is de mate 

waarin de testschalen al dan niet tussen de groepen zullen discrimineren. Dus het 

gebrek aan betekenis van empirisch geconstrueerde schalen is een zwaar defect, 

tenzij bij gebruik voor eenvoudige basisscreening.  

Massa-screening is de enige waarde van dit soort testen voor diagnose (p.336). 

Dus als het essentieel is om neurotici van psychotici te onderscheiden, 

bijvoorbeeld bij de selectie van soldaten in ondergrondse bunkers van nuclaire 

raketten, dan zal een effeciënt ontwikkelde empirisch geconstrueerde test even 

nuttig zijn als een factor-analytische test (zie: alternatieven voor GR) van 

gelijkaardige discriminatieve kracht (p.336-7). Maar als de factor-analytische tests 

even effectief en kort zijn, is er geen reden om de empirisch geconstrueerde test af 

te nemen aangezien deze minder informatie oplevert (p.337).  

 

3. Specificiteit van empirisch geconstrueerde tests 

 

Resultaten uit empirisch geconstrueerde tests vallen moeilijk te veralgemenen. 

Kline geeft een voorbeeld uit de bedrijfs- of beroepspsychologie. Stel dat we een 

empirisch geconstrueerde schaal hebben die een onderscheid maakt tussen 

boekhouders. Die kan bruikbaar zijn bij de selectie van boekhouders. Maar als de 

job onder invloed van informatisering verandert, dan worden de schalen nutteloos. 
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Het laatste probleem kan misschien wat verbazen als je weet dat er in 1989 al meer 

dan 140 MMPI-vertalingen waren in 46 landen (Butcher&Williams, 2000, p.1). Je 

zou dan kunnen denken aan geografische veralgemening. Zelfs al zou het hier om 

veralgemeningen gaan, de problemen met de validiteit van de test blijven ook in 

vertaling bestaan. Het is niet duidelijk wat gemeten wordt met de MMPI en zijn 

vertalingen.  

De veralgemening die Kline in het boekhoudervoorbeeld bedoelt, zouden we 

veralgemeenbaarheid van de discriminatieve kracht doorheen de tijd kunnen noemen. 

Gewenst is dat schalen robuust blijven discrimineren, zelfs tijdens of na ingrijpende 

technische veranderingen in de wereld. Als dit niet meer het geval is, dan worden ze 

nutteloos. Blijven de MMPI-schalen hun onderscheidingsvermogen behouden 

doorheen de tijd? 

Als we Kline eerder, goed begrepen hebben: voor sommige diagnostische groepen in 

het geval van massa-screening wél voldoende, maar als er een factor-analytische test 

beschikbaar is met een gelijkaardig discriminatief vermogen dan is er geen reden 

meer om de laatstgenoemde soort test niet te gebruiken (vandaar: sommige). Anders 

geformuleerd: zolang er geen factor-analytische test met gelijkaardige discriminatieve 

kracht beschikbaar is voor bepaalde diagnostische groepen, heeft de MMPI nog enige 

waarde binnen de context van massa-screening voor deze groepen. 

Maar Kline gaat veel verder in zijn conclusie over het gebruik van empirisch 

geconstrueerde tests. De voornaamste conclusie uit de problemen en 

constructiemethode van empirisch geconstrueerde tests is dat deze vervangen moeten 

worden door gefactoriseerde schalen. Aangezien empirisch geconstrueerde tests 

vervangen kunnen worden door gefactoriseerde schalen, is de onvermijdelijke 

conclusie dat zij zelfs niet voor praktische selectie zouden moeten dienen (p.133). 

Gefactoriseerde schalen zijn veruit superieur (p.133).  

Bovendien vermeldt Kline een factor-analytisch alternatief voor klinische diagnose 

dat werkt met persoonlijkheidsfactoren: P, psychoticisme, E, extraversie en N, 

neuroticisme (Eysenck&Eysenck, 1976). Hoewel dit alternatief ook nog veel 

onderzoek vereist naar de toepassing van de factoren die de verschillende domeinen 

van vaardigheid, persoonlijkheid en motivatie (inclusief gemoedstoestanden) het beste 

beschrijven (p.335). Voorlopig is er onvoldoende onderzoek naar sommige van deze 

domeinen, om uit te kunnen maken welke deze factoren precies zijn (p.335). Recent 

hebben onderzoekers verder gewerkt met een latere versie van Eysencks 

Persoonlijkheids Vragenlijst of EPV (zie: alternatieven voor GR). 

 

Wat de veralgemeenbaarheid van de problematische empirisch geconstrueerde tests 

dus betreft, deze zouden volgens Kline beter niet veralgemeend worden, maar in de 

eerste plaats vervangen door factor-analytische tests. Als het probleem van de 

specificiteit van empirisch geconstrueerde tests klopt, dan mag met dezelfde standaard 

klinische schalen en drempelscores van de MMPI, toegepast op andere populaties 

(dan de normeringspopulatie), het gemiddeld discriminatief vermogen niet toenemen 

in die andere populaties. Het moet veeleer gemiddeld lager liggen in het geval van een 

slechte veralgemeenbaarheid naar andere populaties. Let wel: bij gebruik van dezelfde 

standaard klinische schalen en drempelscores in alle andere populaties. (Zou dit ook 

opgaan voor de GR-formule in andere populaties?) 

 

Een verdergezette analogie tussen Klines boekhoudersvoorbeeld en de MMPI-schalen 

kan de veroudering van het Kraepelin classificatie-systeem behandelen. Hiermee zijn 

we terug bij het eerste probleem van de empirisch geconstrueerde tests beland. 
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Er zijn sowieso nog minstens twee andere verwante problemen die Kline niet bij de 

bovengenoemde problemen vermeldt (De Zeeuw, 1981): 

1) Bij gebruik van de MMPI voor een andere cultuur (veralgemening), dienen de 

vertalers en bewerkers zich terdege af te vragen of de items dezelfde betekenis 

hebben voor hun normeringsgroep als voor de Amerikaanse populatie (p.305). 

Er kan aangenomen worden dat vertaalproblemen het dicriminatief vermogen 

van de test gemiddeld omlaag halen.  

Testafname met een andere normeringsgroep komt eigenlijk neer op een 

gedeeltelijke re-standardisatie van de MMPI en zijn oorspronkelijke 

normeringsgroep. Dit kan het discriminatief vermogen van de nieuwe test 

soms misschien wat verhogen ten opzichte van die van de oorspronkelijke 

(o.a. afhankelijk van de homogeniteit van de nieuwe normeringsgroep, de 

grootte, ...), maar de andere problemen van empirisch geconstrueerde tests 

blijven in ieder geval ook voor de nieuwe test geldig. Voor de re-

standardisatie van de MMPI - die de MMPI-2 en de MMPI-A opbrachten - 

werden nieuwe normeringsgroepen gebruikt (Butcher&Williams, 2000, p.4 

e.v.). De normatieve steekproef waarop de MMPI-schalen waren gebaseerd 

was niet geschikt voor vele hedendaagse vergelijkingen (p.4). Al het werk dat 

men verricht heeft aan de test, na het verkrijgen van het inzicht dat verbanden 

tussen het testprofiel en de persoonlijkheidsstructuur en de psychiatrische 

classificaties meer gecompliceerd zijn dan men zich bij de opzet van de test 

had voorgesteld, is een poging geweest om zinvolle interpretaties te ontlenen 

aan verouderde schalen (De Zeeuw, 1981, p.303). De testconstructeurs geven 

zelfs toe dat bijvoorbeeld de gepubliceerde versie van de Sc-schaal slechts 

weinig beter is dan die, welke men verworpen had (p.303).  

Ondanks deze problemen differentieert de test tamelijk goed tussen personen 

met en zonder emotionele en aanpassingsstoornissen (p.303). Groepen 

neurotische personen, groepen personen met karakterdiviaties en groepen 

psychotici kunnen onderling vrij goed onderscheiden worden aan de 

testresultaten volgens De Zeeuw (p.303-4). 

2) De discriminatieve waarde van de schalen is niet gelijk; speciaal de schalen 

5Mf (schaalnummer en afkorting van de schaal), 7Pt en 8Sc zijn zwak. Voor 

de andere schalen geldt dat een “cuttingscore” die 5% valse positieven geeft 

bij normalen, ongeveer 60 tot 75% van de patiënten zal aanwijzen, die tot de 

categorie van de schaal behoren (p.304). Ondanks de mogelijke betrokkenheid 

van sommige van deze schalen bij de N/P-differentiaaldiagnose, kunnen 

volgens De Zeeuw groepen neurotische personen, groepen personen met 

karakterdeviaties en groepen psychotici onderling vrij goed onderscheiden 

worden aan de testresultaten. 

 

Evolutionair-psychologische kritiek op de classificatie van psychische stoornissen  

 

Bij het eerste probleem met de empirisch geconstrueerde methode kwam de 

onbetrouwbaarheid van classificaties in de psychiatrie en de klinische psychologie aan 

bod. Zo wordt de classificatie van psychische stoornissen zoals deze aangegeven in 

DSM-IV (Diagnostic System Manual, APA, 200x) in vraag gesteld. Er werd immers 

geen rekening gehouden met de implicaties van de theorieën van de evolutionaire 

psychologen voor deze classificatie (Murphy&Stich, 2000, p.62). Hoewel 

Murphy&Stich geen volledige alternatieve taxonomie van mentale stoornissen geven, 
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beargumenteren zij dat sommige stoornissen die erkend worden in standaard 

handboeken zoals DSM-IV helemaal geen stoornissen blijken. Bovendien 

ondersteunen Murphy&Stich de bewering dat classificaties gebaseerd op evolutionair 

psychologische theorieën op korte termijn heel nuttig zullen zijn voor clinici (p.70 

e.v.). Dit doen zij door een aantal problemen te exploreren die een evolutionair brein 

kunnen overkomen (p.70 e.v.), wat resulteert in een taxonomie van de belangrijkste 

categorieën van dergelijke problemen (p.84). 

Het probleem met DSM-categorieën is dat zij typisch gespecifieerd worden door een 

lijst van voldoende voorwaarden – vaak disjunctief: deze of deze voorwaarde, met af 

en toe een noodzakelijke voorwaarde - die bijna uitsluitend geformuleerd is in de taal 

van de “klinische fenomenologie” (p.66). Deze steunt op folk psychologische 

concepten en proto-wetenschappelijke klinische concepten zoals zelfwaardering, 

angst en depressieve stemming. In feite onderschrijft de DSM-benadering hiermee de 

problematische theorie dat er in het domein van de psychopathologie een substantieel 

aantal “syndromen met eenheid” bestaan (p.68). Dit zijn clusters van 

verbonden eigenschappen die gekarakteriseerd worden in folk psychologische en 

proto-wetenschappelijke taal van de klinische fenomenologie (p.68). Deze concepten 

zijn vaag, onprecies en ongekwantificeerd (p.68). De hoogst subjectieve oordelen 

over hun toepasselijkheid moeten geveld worden in een emotioneel geladen context 

met vele verborgen agenda‟s, waardoor deze oordelen vaak vertekend zijn (p.68). Er 

wordt in het DSM-schema geen gebruik gemaakt van andere gegevens rond mentaal 

functioneren die kunnen verzameld worden door psychometrische technieken en 

methodes uit de cognitieve wetenschap en neuro-wetenschap (p.68). De DSM-

benadering wordt niet gestuurd door een theorie over de structuur en het functioneren 

van normale breinen, en maakt geen gebruik van feiten omtrent de onderliggende 

psychologische, biologische en omgevingsmechanismen en processen die aanleiding 

geven tot de symptomen (p.68-9). 

Evolutionaire psychologie probeert uit te leggen hoe het menselijk brein werkt door 

de vele computationele mechanismen of modules waaruit het bestaat te karakteriseren 

en de functie waarvoor deze mechanismen werden ontworpen te ontdekken (p.70). 

Een evolutionair geïnspireerde taxonomie van mentale stoornissen heeft als 

belangrijkste nieuw onderscheid de problemen die intern zijn aan de persoon en de 

problemen die in de omgeving van de persoon liggen (p.72). 

De omgeving, en in het bijzonder de sociale omgeving kan veranderen op manieren 

die goed ontworpen systemen pathologisch kan maken (p.88). Maar sommige vormen 

van wat we vandaag pathologisch noemen, kunnen in feite heel adaptief zijn in de 

huidige omgeving, net zoals zij dit waren in de omgeving van onze voorouders (p.88). 

Sterker uitgedrukt: sommige mensen zouden ontworpen kunnen zijn om anti-sociaal 

te zijn (p.88). Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk dat anti-sociaal gedrag altijd slecht 

is voor het individu. Zo zou je kunnen denken dat de manipulatie van anderen opdat 

zij je zouden voeden of in je materiële behoeften voorzien een heel nuttig kenmerk is, 

los van de morele problemen (p.89). Wat natuurlijk een van de vervelende feiten over 

zulke mensen is: zij vinden hun gedrag helemaal niet moreel problematisch (p.89). 

Eén van de DSM-IV diagnostische criteria komt erop neer dat het gedrag van anti-

socialen hun in de problemen moet brengen (DSM-IV, p.633). Maar het is goed 

mogelijk dat er vele mensen zijn die even manipulatief zijn die niet in de problemen 

geraken (Murphy&Stich, 2000, p.89). Zulke mensen kunnen bedriegen en 

manipuleren, maar zijn goed genoeg in het lezen van sociale aanwijzingen en de 

structuur van wederzijdse uitwisseling, zodat zij met succes het sociale systeem 

kunnen uitbuiten (p.89-90).  
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Als het juist is dat sommige stoornissen adaptieve strategieën zijn, dan valt er een 

causaal-historische verklaring te geven voor de mechanismen die het anti-sociaal 

gedrag van sociopaten genereert (p.90). Anti-sociaal gedrag is het “normaal” 

functioneren van deze mechanismen (p.90). Dit gedragspatroon laat de sociopaat een 

leven leiden dat goed genoeg is om ervoor te zorgen dat anti-sociale mechanismen 

gekopieerd worden in de volgende generaties (p.90). Anti-sociale gedragingen van de 

sociopaat worden geproduceerd als de “normale”, geselecteerde functies uit hun 

specifieke psychologische mechanismen (p.90). Deze mensen functioneren wat dat 

betreft naar behoren; zij hebben geen gebroken module of een soort slecht 

functionerend mentaal mechanisme (p.90). Er is geen reden om aan te nemen dat de 

sociale omgeving op een relevante manier veranderd is sinds de tijd waarin het 

systeem werd geselecteerd (p.90). Net zoals de huidige sociale omgeving, biedt de 

voorouderlijke vele gelegenheden om zijn mede-mens te bedriegen en uit te buiten 

(p.90). 

Over de specifieke impact van een evolutionair geïnspireerde taxonomie op de 

diagnose van neurose en psychose, schrijven Murphy&Stich niet rechtstreeks. Toch 

valt te verwachten dat een evolutionaire kijk op neurose en psychose andere inzichten 

verschaft dan die uit DSM-IV. M.a.w. het is goed mogelijk dat GR iets tracht te 

beslissen dat binnenkort in meer of mindere mate moet herzien worden.  

 

Niet-evolutionair psychologische kritiek op DSM  

 

Voor Dawes is de situatie met DSM een vorm van irrationaliteit (2001, p.66-7). DSM 

illustreert namelijk een redeneerfout (affirmirming the consequent). Een categorie 

waarin een patiënt zogezegd past, wordt niet gedefinieerd door onderzoek van 

patiënten, maar wel door een consensus onder diegenen van wie de mening verre van 

onfeilbaar is. Namelijk dezelfde personen die ons transorbitale lobotomieën, 

shocktherapie voor schizofrenie, verwerpende moeders verantwoordelijk voor 

autisme, hervonden verdrongen herinneringen en “biologische psychiatrie” brachten 

(p.66).  

Indien we over een betekenisvolle verzameling natuurlijke categorieën van mentale 

ziekten zouden beschikken, dan zouden experten er natuurlijk over eens zijn welke 

deze zijn en over welke symptomen ermee verbonden zijn. Maar het omgekeerde is – 

zonder verdere ondersteuning - een redeneerfout: als experten het erover eens zijn, 

dan is er een betekenisvolle verzameling natuurlijke categorieën. Anders gezegd: 

empirische vastgestelde betrouwbaarheid van diagnose is een noodzakelijke, maar 

geen voldoende voorwaarde voor diagnostische validiteit. Het is niet omdat een grote 

groep experten het eens is over iets, dat het waar is, zelfs al zouden we de consensus 

verwachten als het waar zou zijn. Het beweerde empirische bewijsmateriaal of de 

evidentie voor de DSMs is enkel evidentie voor het gebruik van vaak voorkomende 

woorden; met uitzondering van de gevallen waarin er onafhankelijk bewijsmateriaal 

m.b.t. de patiënten is voor de validiteit – bijvoorbeeld evidentie voor de verschillende 

reactie op verschillende behandelingen van verschillend gediagnosticeerden (zoals 

deze met buikpijn als gevolg van griep of een maagzweer of buikkanker).  

 

Besluit over de empirische schaalconstructiemethode van de MMPI 

 

Uit de problemen met de empirisch geconstrueerde methode kan besloten worden dat 

men met de MMPI niet weet wat men daarmee precies meet. Groepen waarvan 

experts denken dat het om echte klinische diagnostische groepen gaat – zoals de 
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oorspronkelijke groepen die zogenaamd overeenkomen met de klinische schalen van 

de MMPI – kunnen op een aantal heel verschillende dimensies van elkaar verschillen, 

en dit betekent dat empirisch geconstrueerde schalen geen psychologische betekenis 

hebben.  

Een hoge score voor de schizofrenie-schaal, bijvoorbeeld, mag niet zonder meer als 

uitdrukking van schizofrenie opgevat worden (De Zeeuw, 1981, p.303). Schizofrenen 

hebben niet zelden een hoge score op een andere schaal, bijvoorbeeld de D-schaal, 

terwijl andere patiënten hoog scoren op de Sc-schaal (p.303). 

Ook de validiteit van het onderliggende classificatie-systeem van symptomen in de 

MMPI kan in vraag gesteld worden. De classificatie in diagnostische groepen in de 

klinische psychologie en de psychiatrie is zeer onbetrouwbaar. Er zijn evolutionair 

psychologische en niet-evolutionair psychologische kritieken op de classificatie van 

psychische stoornissen zoals de DSM-classificatie. In principe hebben alle 

psychologische tests die gebruik maken van soortgelijke classificatie-systemen een 

ernstig gebrek aan validiteit. 

Er bestaan gespecialiseerde psychologische tests voor diagnose. Hoewel alles 

afhankelijk is van hun normen, zijn het meer dan eenvoudige empirische 

diagnostische instrumenten, in tegenstelling tot empirisch geconstrueerde tests (Kline, 

p.344). Met deze gespecialiseerde tests is het feit dat ze discrimineren psychologisch 

betekenisvol omdat het type gebrek dat elke categorie karakteriseert ons iets vertelt 

over de plaats van de breinschade en dit kan nuttig zijn bij de evaluatie van de 

therapie en behandeling, aangezien positieve veranderingen geregistreerd kunnen 

worden (p.344). Gespecialiseerde tests voor het opsporen van gebreken als gevolg van 

breinschade zouden dus wel aanleiding kunnen geven tot betekenisvolle specifieke 

klinische categorieën. Zelfs al is dit het geval, daarmee is uiteraard nog geen volledig 

nieuwe taxonomie van alle – specialistische en minder specialistische - diagnostische 

groepen gestaafd. 

Volgens Kline vormen de neuro-psychologie en -pathologie een domein waarin 

psychologische tests wél kunnen bijdragen tot de klinische diagnose en tot de 

klinische theorievorming (p. 293 e.v., p.344 e.v., p.356-7). Uiteraard gaat het hier niet 

om tests die ingezet worden voor de N/P-differentiaaldiagnose (het zijn geen 

alternatieven voor GR), maar zij geven een idee van hoe bepaalde tests een bijdrage 

zouden kunnen leveren tot een betrouwbaardere klinische diagnose in een beperkt 

domein. Ook B&T vermelden twee SPRs uit het domein van de neuro-psychologie, 

zonder deze evenwel te bespreken. Tenslotte kunnen factor-analytische tests (zie: 

alternatieven GR) ook bijdragen tot de vorming van klinische theorieën.  

 

David (niet Lewis R. !) Goldberg (1989) maakt in zijn studie over neuro-psychologie 

en psycho-pathologie duidelijk dat de resultaten van dit neuro-psychologische testen 

waardevol zijn voor de theorievorming over het functioneren van het brein. Zo 

concludeert David Goldberg bijvoorbeeld uit de resultaten van het bestuderen van 

cognitieve gebreken van proefpersonen die “asymbolias” vertonen – waardoor 

specifieke objecten niet herkend kunnen worden als leden van een klasse – dat het 

functioneren van de linker hemisfeer niet beperkt is tot verwerking in termen van 

linguïstische codes (Kline, 1993, p.356).  

Zonder twijfel zullen de resultaten van deze neuro-psychologische tests bruikbaar zijn 

bij het vormen van hypotheses en uiteindelijk theorieën over het cognitief 

functioneren in het algemeen en niet enkel bij subjecten met één of andere pathologie 

(p.356). 
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Testen voor het opsporen van gebreken als gevolg van breinschade worden meestal 

gebruikt na een ongeluk of bij ziektes zoals beroertes of andere vasculaire 

aandoeningen evenals bij de ziekte Alzheimer en andere degeneratieve aandoeningen 

(p.343). 

Patiënten met breinschade of een vermoeden van breinschade na een ongeluk of 

beroerte, en patiënten die lijden aan dementie krijgen vaak cognitieve tests om de 

mate van hun schade te bepalen (p.293). Dit is vaak nuttig bij de diagnose, zoals bij 

het onderscheiden tussen de effecten van ouderdom en breinschade maar ook voor 

herstel- en behandelingsprogramma‟s (p.293). Vele clinici gebruiken testen naar 

cognitieve vaardigheden om te discrimineren tussen psychiatrische groepen die 

normaal gezien niet bekeken worden als gevallen van breinschade, ook al zijn hun 

cognitieve vaardigheden aangetast (p.293). Schizofrenen vallen in deze categorie. 

Merk op dat het diagnosticeren van deze laatste categorie terug aan de hand van een 

onbetrouwbaar classificatie-systeem kan gebeurd zijn. 

De ontwikkeling van speciale testen voor patiënten met breinschade is vereist daar het 

gebruik van standaard vaardigheidstesten zoals de WAIS (Wechsler, 1958) een 

dubieuze betrouwbaarheid hebben en niet specifiek genoeg zijn, d.i. niet gericht zijn 

op welomlijnde vaardigheden (Kline, 1993, p.294). Deze testen zouden zich moeten 

concentreren op het meten van cognitieve processen en functies (p.294). En volgens 

Kline e.a. daarenboven gebaseerd zijn op een cognitief psychologische theorie 

(p.295). De meeste neuro-psychologische testen zijn niet zo cognitief functioneel-

specifiek omdat ze ontwikkeld werden om de cognitieve status van de patiënt te 

beschrijven zonder verwijzing naar het brein (p.294). Zelfs als pogingen ondernomen 

worden om factor-zuivere testen voor specifiek cognitief functioneren te ontwikkelen, 

dan is dit zelden een succes (Goldberg, 1989). Uiteindelijk zijn kenmerken, 

vaardigheden of gedragingen factorieel complex. 

Hoewel dit vanuit psychometrisch oogpunt normaal gezien desastreus is, zou dit 

anders kunnen zijn met deze groep van speciale testen (Kline, 1993, p.294). Als een 

bepaald cognitief gebrek gemeten wordt, dan speelt de zuiverheid van de factoren 

geen rol, zeker voor wat de context van het klinisch werk betreft waar het gebrek 

diagnostisch kan zijn of waar pogingen ondernomen worden om daaraan te 

remediëren bij de rehabilitatie (p.294).  

Maar uit het feit dat er geen enkele test neuro-anatomisch precies is, volgt volgens 

David Goldberg (1989) dat neuro-psychologische diagnose moet gebeuren aan de 

hand van een batterij van testen die verschillende functies meet, vooral de informatie-

processen die belangrijk zijn in de cognitieve psychologie (Kline, 1993, p.295). Deze 

metingen kunnen geldige inferenties toelaten omtrent de locus en de mate van 

breinschade. 

Een mindere prestatie op slechts één enkele test mag niet noodzakelijk opgevat 

worden als bewijs voor de dysfunctie van één enkele neuro-anatomische plek of een 

simpele cognitieve dimensie (p.295). Een typische batterij voor neuro-psychologische 

evaluatie is de Luria Nebraska Batterij (Golden, e.a., 1980). De test neemt drie en half 

uur in beslag en komt goed met de voorschriften van David Goldberg (1989) overeen. 

Motorische, ritmische, tactiele en visuele functies, receptieve en expressieve spraak, 

schrijven, lezen, geheugen en intellectuele processen worden ermee gemeten (Kline, 

1993, p.295). Testafnemers zouden met behulp van normen in staat moeten zijn om 

een volledig beeld van de cognitieve gebreken van een subject op te bouwen en dus 

van mogelijke neuro-psychologische gebreken (p.295). Natuurlijk wordt met lees- en 

schrijfprestaties gepoogd om meer dan alleen breinschade en cognitief functioneren te 

meten (p.344). Resultaten op deze schalen zouden vergeleken moeten worden met 
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deze van mensen met een gelijkaardige achtergrond en opleiding en volledige, 

zorgvuldige gestandardiseerde prestatie-testen zijn wellicht beter (p.344). Met een 

nog langer durende testbatterij tot gevolg... Volgens Kline is het duidelijk nuttig om 

functionele gebreken samen met puur cognitieve gebreken in één test te evalueren 

(p.344).  

Maar kunnen hedendaagse of toekomstige breinscans lokalisaties van breinschade niet 

beter doen?  

 

Een ander voorbeeld van een neuro-psychologische test die geschikt is voor de 

klinische diagnose van gebreken als gevolg van breinschade, is de 

geheugenherkenningstest (Warrington, 1984). De geheugenherkenningstest detecteert 

gebreken in het visuele en verbale geheugen door aan de proefpersonen om de drie 

seconden vijftig verbale stimuli voor te leggen (Kline, 1993, p.343). Deze worden 

daarna voorgelegd met distractoren en de proefpersonen moeten de oorspronkelijke 

verzameling herkennen. Een gelijkaardige procedure geldt voor de visuele stimuli. 

De normen voor ongeveer 300 patiënten met verschillende soorten breinschade 

worden gegeven in de handleiding van de test. Het feit dat er metingen voor zowel het 

visuele als het verbale geheugen zijn, stelt de clinici in staat om de plaats van de 

breinschade te bepalen (p.343). De diagnostische kwaliteit voor het lokaliseren van 

breinschade is afhankelijk van de kwaliteit van de normen en natuurlijk of zo‟n 

lokalisatie dergelijke specifieke effecten sorteert. Maar als discriminatieve normen 

voor breinschade geproduceerd kunnen worden in termen van geheugenfalingen dan 

zijn testen als die van Warrington nuttig volgens Kline (p.343). 

Maar zijn dit soort testen wel batterijen bestaande uit voldoende specifieke tests? 

 

De diagnostische kracht van dit soort klinische tests is afhankelijk van de kwaliteit 

van hun discriminatieve normen omdat ze willen diagnosticeren door middel van 

typische cognitieve gebreken (p.344). Maar het is dit soort tests die volgens Kline op 

een psychologisch betekenisvolle manier kunnen discrimineren omdat het type gebrek 

dat elke categorie typeert ons iets vertelt over de plaats van de breinschade en nuttig is 

voor de evaluatie van therapie en behandeling (p.344). 

 

B&T (2005, p.13) vermelden twee SPRs uit het neuro-psychologische domein, zonder 

deze evenwel te bespreken. Toepassing van deze regels levert een hogere accuraatheid 

dan deze van het klinisch oordeel van experts.  

Eén van de SPRs helpt bij de bepaling van de plaats, de aanwezigheid  en de oorzaak 

van breinschade. Eigenlijk gaat het in de eerste onderzoeksvraag van de studie o.a. om 

de chroniciteit of de duur van de aanwezigheid van breinschade - meer of minder dan 

één jaar - eerder dan enkel de aanwezigheid ervan (Wedding, 1983, p.50). Weddings 

SPRs presteerden op alle drie soorten predicties omtrent breinschade beter dan tien 

ervaren clinici, drie onervarenen in opleiding en een prominente Amerikaans neuro-

psycholoog. De accuraatheid van het oordeel kan in het domein van de neuro-

psychologie uitstekend getest worden (p.49). De meervoudige te voorspellen criteria 

(aanwezigheid en plaats van de lesie, chroniciteit, soort lesie, enz.) kunnen daarna 

onafhankelijk geverifieerd worden door het gebruik van hoogst betrouwbare neuro-

diagnostische criteria (bijvoorbeeld computer axiale tomografie of CAT, bevindingen 

uit de autopsie, p.49). Dit in tegenstelling tot de meerderheid van de studies die 

klinische met statistische predictie in de psychologie vergelijken waarin inferenties 

omtrent het gedrag grotendeels op één enkele test gebaseerd zijn, de MMPI namelijk 

(p.49). Deze studies zijn deels beperkt door de ambiguïteit van de criteriummeting 
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waarnaar de klinicus moet voorspellen b.v. “psychotische versus neurotische” MMPI-

profielen (p.49). Maar als de verificatie van de accuraatheid van predicties in de 

neuro-psychologie aan de hand van zulke hoogst betrouwbare neuro-diagnostische 

criteria kan geschieden, waarom dan nog SPRs voor de detectie van breinschade 

ontwikkelen en gebruiken? Wedding geeft hierop geen rechtstreeks antwoord. Wel 

wil ik héél voorzichtig twee hypotheses afleiden uit zijn studie: 

1) Louter het gebruik en de berekening van SPRs - zonder rekening te houden 

met  de kosten uit het aantal overziene gevallen van breinschade - zijn 

waarschijnlijk goedkoper dan genoemde voorbeelden van hoogst betrouwbare 

neuro-diagnostische criteria. (Afgeleid uit Weddings besluitende discussie). 

Hoewel allerhande breinscans in de verre toekomst wellicht goedkoper en 

preciezer kunnen worden waardoor de kans op overziene gevallen van 

breinschade kleiner wordt... 

2) Wanneer enkel bijvoorbeeld CAT wordt gebruikt, dan verkrijgt de arts slechts 

rechtstreeks informatie over een beperkt aantal te voorspellen criteria. Een 

SPR kan zowel als confirmatie van de CAT en als indicator voor het uitvoeren 

van een CAT dienen. Moeilijker precies af te lezen of te infereren criteria 

zoals chroniciteit van de breinschade, zullen misschien minder snel overzien 

worden dankzij een confirmerende of pre-scan uitgevoerde SPR. Wanneer 

meerdere uiteenlopende criteria dienen voorspeld te worden, loopt de SPR 

minder kans daarvan een aantal te overzien. (Afgeleid uit Weddings 

vergelijking tussen de te voorspellen criteria uit de MMPI en die in het domein 

van de neuro-psychologie). 

 

Voor Weddings studie werden ongeveer tweeduizend Halstad-Reitan (HRB)- 

protocollen verzameld en bewerkt, afkomstig uit neuro-psychologische bestanden van 

drie ziekenhuizen (p.50).  

Patiënten die medisch gedocumenteerde en éénduidige evidentie van breinschade 

vertoonden, werden in drie basisgroepen naar de locus verdeeld (p.50). Samen met 

een andere groep bestaande uit gehospitaliseerde schizofrenen met een zogenaamd 

éénduidig psychiatrische diagnose en zonder medische of historische gegevens die 

breinschade suggereren, en een normale controle-groep van neurologisch intacte 

subjecten vormden dit de vijf basisgroepen. Een zesde groep werd samengesteld met 

patiënten uit elk van deze vijf basisgroepen als vergelijkende steekproef (p.50). Meer 

details i.v.m. de selectie van patiënten zijn beschikbaar in Weddings doctoraatsstudie 

(1979). Met daarin misschien ook aanwijzingen omtrent de gebruikte medische 

documentatie, de éénduidige evidentie voor breinschade en de manier waarop 

éénduidig de psychiatrische diagnose voor de schizofrenen werd vastgesteld. Het 

blijft mogelijk dat deze laatste diagnose aan de hand van een onbetrouwbaar klinisch 

classificatie-systeem is gebeurd, hoewel de hospitalisatie van deze mensen een vorm 

van externe (predictieve) validatie inhoudt. Dit betekent dat niet alleen werd 

gediagnosticeerd aan de hand van één of ander classificatie-syteem, maar dat nadien 

deze diagnoses werden gecontroleerd tegen eventuele opnames in een hospitaal van 

de subjecten binnen een bepaalde periode na de diagnose. Uiteraard hoeven het niet 

enkel de naar de medische documentatie correct gediagnosticeerde schizofrenen onder 

de  beschouwde psychiatrische patiënten te zijn, die nadien opgenomen worden in een 

hospitaal. De validatie aan de hand van het criterium “hospitaal-opname binnen de 

komende tijdspanne”, is niet waterdicht. 
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Om de juiste patiëntengroep (o.a. naar de plaats van de breinschade), de oorzaak en de 

chroniciteit te voorspellen, werden discriminantfuncties afgeleid uit een 

gegevensbestand met 233 elementen (Wedding, 1983, p.50).  

 

Discriminant-analyse is een multi-variate techniek, toepasbaar wanneer er per 

persoon gegevens zijn verzameld over een aantal kenmerken of variabelen (Slotboom, 

2001, p.77). Multi-variate technieken analyseren veel variabelen, zijn ontworpen om 

de aard en mate van samenhang tussen een groot aantal waarnemingen te beschrijven. 

Bij een discriminant-analyse probeert men op grond van een aantal numerieke 

gegevens te voorspellen in welke groep iemand hoort (p.77). Men probeert te 

discrimineren tussen de groepen, ze zo goed mogelijk uit elkaar te houden. 

Bijvoorbeeld: een groep patiënten met links gelocaliseerde breinschade ten opzichte 

van een groep patiënten met elders gelocaliseerde breinschade (rechts, diffuus). Hoe 

de gegevens precies gecombineerd moeten worden, hangt af van het belang van elke 

variabele voor het riscico op links gelocaliseerde breinschade. Een discriminant-

analyse hoeft zich echter niet te beperken tot het onderscheiden van twee groepen 

(p.79).  

Het probleem is als volgt te formuleren: kunnen we de gegevens zodanig combineren 

dat alle mensen met links gelocaliseerde breinschade een heel hoge score hebben en 

degenen met elders gelocaliseerde breinschade een heel lage? Of omgekeerd. 

Waar we naar toe willen is een regel in de trant van: neem 3 maal variabele A plus 2 

maal variabele B en trek daar vervolgens variabele C vanaf (p.78). Men kan op die 

manier per persoon een nieuwe, samengestelde score berekenen uit de oorspronkelijke 

gegevens (p.78). De bedoeling is, dat die nieuw berekende score voor de ene groep zo 

laag mogelijk en voor de andere groep zo hoog mogelijk zijn; met andere woorden: 

men wil dat de gemiddelden van beide groepen zo ver mogelijk uit elkaar liggen 

(p.78). 

Bij een discriminant-analyse wordt nagegaan welke variabelen van belang zijn en de 

mate waarin elke variabele een rol speelt, anders gezegd: welk gewicht elke variabele 

moet krijgen (p.78). Er wordt vervolgens berekend op welke (lineaire) manier de 

variabelen gecombineerd moeten worden om een maximaal discriminatief effect 

tussen de groepen te bereiken. Zo‟n lineaire combinatie – d.i. enkel door optellen en 

aftrekken, maar zonder machtsverheffingen of andere wiskundige snufjes - van de 

gegevens heet een discriminantfunctie (p.78). De daaruit te berekenen nieuwe scores 

worden discriminantscores genoemd (p.78). Bij het onderscheiden van meer dan twee 

groepen is de kans echter groot, dat er meer dan één discriminantfunctie nodig is 

(p.79). Stel dat men op basis van een aantal testscores een onderscheid wil maken 

tussen drie groepen (links, rechts en diffuus). Het kan goed zijn dat een bepaalde 

combinatie van testscores de twee eerste groepen onderscheidt van de derde. Om zo 

goed mogelijk te onderscheiden tussen de eerste twee groepen is wellicht een andere 

combinatie van testscores méér geschikt (p.79). Men heeft in dat geval dus twee 

discriminantfuncties nodig (p.79). Het maximale aantal discriminantfuncties is altijd 

één minder dan het aantal te onderscheiden groepen (p.79). Hoe minder 

discriminantfuncties men nodig heeft, des te duidelijker en overzichtlijker is 

natuurlijk het beeld (p.79). 

Het nut van een discriminant-analyse is tweeledig (p.78). Ten eerste kan men nagaan 

welke variabelen in het onderzoek van belang bleken. Welke variabele onderscheidt 

de groep het best? Welke factoren spelen een grote rol, welke minder? Het resultaat 

kan ook zijn, dat de groepen op grond van de onderzochte variabelen nauwelijks van 

elkaar te onderscheiden zijn. Kennelijk heeft men dan belangrijke factoren over het 
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hoofd gezien (p.78). Een discriminant-analyse kan dus leiden tot een beter begrip van 

een bepaald verschijnsel en in die zin bijdragen tot theorievorming (p.78). 

Een tweede belangrijke toepassing is, dat men op basis van de discriminantfunctie en 

de daaruit te berekenen discriminantscore, ook voor niet-onderzochte personen kan 

voorspellen tot welke groep ze behoren (p.78). 

 

Merk op dat Wedding niet vermeldt hoe de afleiding van de discriminantfuncties uit 

het gegevensbestand precies gebeurt. Noch geeft hij de eigenlijke functies. Uit welke 

variabelen Weddings eerste statistische modellen exact bestaan en waar de min- en 

plustekens exact staan, wordt dus niet gegeven. De ingevulde vorm met de naam van 

gebruikte variabelen van Weddings eerste SPRs wordt niet expliciet gegeven in zijn 

studie. Wel weten we dat de gebruikte variabelen afkomstig moeten zijn uit de 

Halstead-Reitan-test, daar het gebruikte gegevensbestand deel uitmaakt van de 

ongeveer tweeduizend Halstead-Reitan-protocollen. Daarnaast kunnen misschien 

variabelen gebruikt zijn die beschikbaar waren in één van de twee informatie-niveaus 

of -situaties. 

 

Alle discriminantfuncties werden afgeleid op twee niveaus van informatie (Wedding, 

1983, p.50). Om het belang van de hoeveelheid informatie op de predictie te testen.  

Het lage informatie-niveau werd ontwikkeld om dezelfde neuro-psychologische 

informatie op te leveren als deze die beschikbaar is na ongeveer één uur evaluatie 

(p.50). Het was gebaseerd op een ingekorte Halstead-Reitan (Golden 1976)  

en omvatte leeftijd, sekse, de handigheid (rechts/links/beide), opleiding, scores op 

onderdelen van de WAIS (Deel A en B, blokontwerp en digitale symboolscores), het 

aantal fouten op het onderdeel Spraakgeluid en Ritme en het aantal fouten op de 

Afasie Screening Test (Wedding, 1983, p.50). 

Het hoge informatie-niveau omvatte leeftijd, sekse, de handigheid (rechts, links of 

beide?), opleiding en alle samenvattingsscores van de Halstead-Reitan en WAIS 

(p.50). 

In beide informatie-situaties maakte de WAIS dus deel uit van een testbatterij. Ter 

nuancering van Klines eerdere opmerking over de WAIS: de Luria-Nebraska Neuro-

psychologische batterij maakt gebruik van een intelligentie-schaal die Kline inferieur 

acht aan de volledige WAIS als onderdeel van de HRB (Kline, 1993, p.556). Opname 

van een test in een batterij maakt blijkbaar veel goed in het neuro-psychologische 

domein. 

De discriminantfuncties doen beter dan elf van de veertien klinische beoordelaars als 

het gaat om het toewijzen van een patiënt aan een bepaalde categorie (p.51). Twee 

beoordelaars van de veertien presteren beter (70%) en één ervan gelijk aan de functies 

in de lage informatie-situatie (p.51). De accuraatheid (percentage correct geklasseerde 

protocollen) van de discriminantfunctie-analyse bedroeg 63% in de lage informatie-

situatie en 70% in de hoge (p.51-2). 

Voor de laatste statistische analyse van Wedding werden twee regressievergelijkingen 

uit het gegevensbestand afgeleid die gebruik maken van de variabelen uit 

respectievelijk de hoge en lage informatie-situatie, om de prestatie op de Wechsler- 

geheugenschaal te voorspellen (Wedding, 1983, p.50). De Wechsler 

geheugenquotiënten waren beschikbaar voor alle gebruikte gevallen uit de steekproef 

(p.50). Hierdoor konden de voorspellingen uit de regressievergelijkingen vergeleken 

worden met de eerder bekomen quotiënten, en de accuraatheid van de vergelijkingen 

bepaald worden.  
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Als men het verband dat tussen twee verschijnselen (variabelen) bestaat, gebruikt om 

de waarde van één van de variabelen (Y: bijvoorbeeld het Wechsler 

geheugenquotiënt) te voorspellen uit de andere (X), spreekt men over regressie 

(Slotboom, 2001, p.241). Als men probeert Y te voorspellen uit meer dan één 

variabele (bijvoorbeeld uit de variabelen uit de hoge en lage informatiesituatie), 

spreekt men van multipele regressie (p.247). 

Bij een regressie-analyse van bijvoorbeeld Y uit X, wordt de regressielijn zo gekozen 

dat de voorspellingsfouten minimaal zijn, d.i. de verticale afstanden van alle punten 

tot de lijn moeten samen zo klein mogelijk zijn (p.243). De punten in een X-Y-grafiek 

hebben als coördinaten de verschillende waarden die X en Y samen hebben. Dit vormt 

een spreidingsdiagram of de puntenwolk waarin de regressielijn getrokken wordt. Bij 

een regressie-analyse wordt de regressie-lijn (of kromme) zodanig gekozen dat de 

voorspellingsfouten minimaal zijn (p.243). De lijn moet dus zó gekozen worden dat 

de verticale afstanden van alle punten tot de lijn, samen zo klein mogelijk zijn 

(p.243). Wiskundig gaat men niet uit van de lijnstukjes op zich, maar van het 

kwadraat ervan – dit om te voorkomen dat positieve en negatieve voorspellingsfouten 

elkaar opheffen, dat wil zeggen optellen tot 0 (hetgeen ten onrechte zou suggereren 

dat er geen voorspellingsfouten zijn, p.243). Deze eis: de lijn zódanig kiezen dat het 

kwadraat van de afstanden van alle punten tot die lijn zo klein mogelijk is, wordt het 

kleinste kwadratencriterium genoemd (p.243). Uitgaande van dit kleinste 

kwadratencriterium kan wiskundig de vergelijking voor de beste lijn worden afgeleid, 

d.i. de regressievergelijking voor het voorspellen van Y uit X (p.243).  

 

Opnieuw worden noch de afgeleide regressievergelijkingen, noch de manier waarop 

deze afgeleid werden, expliciet gegeven in Weddings studie.  

De schattingen van de geheugenprestaties die afgeleid werden uit beide 

regressievergelijkingen, werden door geen enkele klinische beoordelaar geëvenaard 

(Wedding, 1983, p.52). Hoewel individuele beoordelaars de accuraatheid van 

statistische modellen benaderen en soms overschrijden, zijn ze niet in staat dit hoge 

prestatieniveau aan te houden doorheen (alle) diagnostische beslissingen (p.52). 

Bovendien maken ze méér fouten wanneer hun beschikbare informatie toeneemt, in 

tegenstelling tot een dramatische toename van de diagnostische accuraatheid van de 

SPR met een verhoogd informatie-niveau (p.52). 

In totaal worden er twee soorten SPRs en een computerprogramma in Weddings 

studie gebruikt voor het testen van hun predictieve validiteit bij verschillende 

onderzoeksvragen: discriminantfuncties voor de eerste onderzoeksvraag; data-analyse 

aan de hand van een computerprogramma beschreven in Russell e.a. (1970)  op elk 

subject van elke steekproef om de plaats en de aan- of afwezigheid van breinschade te 

bepalen; en twee regressievergelijkingen om de prestatie op de Wechsler 

geheugenschaal te voorspelllen. 

Het groeperen en simuleren van alle beoordelaars in één “model-beoordelaar” waarbij 

de opinie van de meerderheid van de beoordelaars als classificatiefactor wordt 

gebruikt, leverde voor de plaatspredictie (o.a. links, rechts of diffuus gelokaliseerde 

breinschade) 70% predictieve accuraatheid en evenaarde de prestatie van de twee 

beste beoordelaars, terwijl hij ook de prestaties van zowel de discriminantfuncties en 

Russells programma overtrof (p.52). Maar enig enthousiasme moet getemperd door 

het besef dat professionele tijd waardevol is en het zeldzaam is dat 14 clinici één 

geval bespreken (p.53). Bovendien kan een welbespraakte, maar inaccurate 

beoordelaar in een groep de predictieve accuraatheid van de hele groep kelderen. 

Wanneer de geldwaarde van professionele tijd op 50$/uur geraamd worden, dan is het 
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duidelijk dat elk soort onderzochte beslissingen omtrent breinschade ongeveer 

325$/beoordelaar kost. Dezelfde beslissingen werden met een computer en een 

wiskundig model gedaan voor enkele centen - met een finaal resultaat dat vaker 

accurater was dan de beste menselijke beoordelaars (p.54). Wedding besluit dat de 

accuraatheid wordt gemaximaliseerd als gegevens op een mechanische manier 

worden gecombineerd en dat de meest geschikte rol van de neuro-psycholoog in het 

beslissingsproces er in bestaat te beslissen welke variabelen vruchtbaar zijn en begin 

te maken van een gegevensbank (p.54). 

Op welke manier gaat de neuro-psycholoog tewerk bij het selecteren van de 

vruchtbare variabelen? Hoe vruchtbare variabelen te selecteren om ze in een 

gegevensbank te stoppen? Als we de SPR-literatuur en Kline volgen, dan kan zelfs bij 

een keuze van dubieuze factoren, een SPR ontwikkeld uit een dergelijke 

gegevensbank, nog steeds accurater presteren dan een doorsnee neuro-psycholoog die 

enkel afgaat op zijn ervaring. 

Vaak wordt, zoals door Wedding (p.52), als ondersteuning voor de opvallende 

bevindingen in de hoge informatiesituatie en meestal als verklaring voor de hogere 

accuraatheid van SPRs in het algemeen, verwezen naar studies die ervaring, 

accuraatheid en confidentie van de clinici relateren, en naar onderzoek naar de 

limieten van de menselijke informatieverwerking. B&T nemen een iets uitgebreidere 

piste die ook de limieten op geheugen en aandacht omvat (B&T, 2005, p.39-41). Dit 

soort limieten is één van de oorzaken waarom sociale oordelen vol van de fouten en 

beperkingen zitten. Het is ook een natuurlijke reactie om te vragen naar de oorzaak 

van het succes van de SPRs. Maar de vraag naar de verklaring waarom SPRs werken 

blijft voor B&T open (p.32-7). Hoewel ze drie oorzakelijke hypotheses verwerpen of 

betwijfelen. Zo beëindigen zij hun  verklaringspogingen met het punt dat zelfs als we 

niet zoiets als een causale structuur van de wereld van een SPR kunnen aflezen, de 

SPR nog altijd hoogst betrouwbaar en waardevol kan zijn voor gebruik (p.37). En als 

dit zo is, dan kan het succes van SPRs niet afhankelijk zijn van hun (ook maar 

benaderende) representatie van de interacties die de te voorspellen variabele 

produceren (p.37). Zoals B&T het stellen (p.32): zelfs als er geen goede verklaring is 

voor hun relatieve succes, toch moeten we ze enkel op basis van hun prestatie boven 

het menselijk oordeel verkiezen. Maar of enkel de hogere predictieve validiteit altijd 

voldoende is om een SPR te verkiezen, valt te betwijfelen. 

 

De andere neuro-psychologische SPR die B&T vermelden, helpt bij de diagnose van 

intellectuele deterioratie geassocieerd met breinschade op basis van predictoren die 

gerelateerd worden aan resultaten op intellectuele tests (Leli&Filskov, 1984). 

Leli&Filskov (1979) gebruikten slechts twee predictoren – opleidingsniveau en 

beroep of bezigheid -  als onafhankelijke metingen in een lineaire stapsgewijze 

discriminantfunctie en hun gekwantificeerde relatie tot de resultaten op een volledige 

IQ-schaal (1984, p.1435). De afleiding van een stapsgewijze discriminantfunctie 

verloopt wellicht analoog aan stapsgewijze regressie. Men begint ofwel met een 

veelheid aan voorspellende variabelen die wellicht niet even belangrijk zijn en laat 

successievelijk de minst voorspellende weg. Ofwel wordt begonnen met de best 

voorspellende en worden variabelen toegevoegd zolang de voorspelkracht stijgt. In 

beide gevallen houdt men de belangrijkste voorspellende variabelen over (Slotboom, 

2001, p.189). Meer details zijn te vinden in Leli&Filskov (1979). 

 

De voornaamste conclusie uit de Leli&Filskovs studie (1984) is dat de gewichten uit 

de ontwikkelde discriminantfunctie statistisch superieur waren aan zowel onervaren 
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als ervaren clinici die enkel hun klinische ervaring en opleiding gebruikten bij het 

classificeren van mensen in een groep met en één zonder breinschade, op basis van 

Wechsler-Bellevue Intelligentie Schaal Vorm I-protocollen: afgerond 83% correcte 

classificaties door uitsluitend gebruik van de SPR tegenover afgerond 58% correcte 

classificaties zonder beschikking over de SPR (p.1438-9).  

Laat het volstaan te vermelden dat ook voor deze studie een aantal soortgelijke vragen 

opgaan. Blijft de SPR relatief even goed voorspellen bij verbetering van breinscan-

technieken? Wat is de betrouwbaarheid van de gebruikte IQ-tests? Zou de SPR 

verbeterd kunnen worden door het gebruik van andere IQ-tests? Hoe kan dit bijdragen 

tot de opstelling van een ruime en precieze taxonomie van verschillende soorten 

breinschade en de overeenkomende gevolgen zonder extra theorie-vorming? 

 

Het voornaamste besluit van Kline omtrent de empirische schaalconstructie-methode 

is dat ze beter vervangen wordt door de factor-analytische aanpak (zie: alternatieven 

voor GR). De populariteit van de MMPI blijft ondanks alle terechte kritieken veruit 

het grootst. De MMPI en zijn opvolgers de MMPI-2 en de MMPI-A blijven de meest 

gebruikte en bestudeerde persoonlijkheidstest door neuro- en klinische psychologen 

(Butcher&Williams, 2000). 

Een verklaring voor het enorme gebruik van de MMPI ligt volgens Kline in het feit 

dat psychologie in het algemeen en klinische psychologie in het bijzonder, 

vluchtelingen uit de harde, numerieke wetenschappen heeft aangetrokken (p.460). 

Zulke onderzoekers hebben de theorie van de psychometrie nooit helemaal begrepen 

(p.460). Als ze dat wel hadden gedaan, dan zou de MMPI met zijn zwakke 

betrouwbaarheden, onzekere factor-structuur en twijfelachtige psychologische 

betekenis nooit gebruikt zijn (p.460). De MMPI werd ontwikkeld voordat factor-

analyse makkelijk berekenbaar werd op een grote verzameling items (p.460). Kline 

vindt het moeilijk het gebruik van de test aan te bevelen voor iets anders dan een 

experimentele meting waarvan de betekenis nog moet ontdekt worden (p.460). 

 

Ondanks alle kritiek is Kline op sommige plaatsen toch bereid de MMPI toe te staan 

en te waarderen voor massa-screening op bijvoorbeeld neurose en psychose. Dit blijf 

ik om verschillende redenen vreemd vinden (Maar zie besluit over de significantie 

van GR!).  

We weten niet wat de MMPI precies meet, wel dat hij tussen sommige diagnostische 

categorieën goed zou kunnen discrimineren. Maar hoe weten we dit als we niet 

precies weten wat de test meet en vooral als de gemaakte diagnostische groepen geen 

psychologische betekenis hebben? Wat maakt dit onderscheid dan nog belangrijk 

genoeg om het te gaan meten? 

Bovendien is het gebruik van de MMPI voor massa-screening of eenvoudige 

basisscreening niet vrijblijvend. Er kunnen gevolgen aan het resultaat van de test 

verbonden worden die lang niet altijd stroken met de wensen van de testnemers. Als 

mensen niet aanvaard worden voor bijvoorbeeld een job omwille van een resultaat op 

een onbetrouwbare, enkel experimenteel te gebruiken test, wordt het tijd niet alleen 

het gebruik van de test voor zogenaamde massa-screeningsdoelstellingen maar ook de 

testafnemers in vraag te stellen. 

Als je weet dat er een betere constructie-methode bestaat en tests die met die methode 

ontworpen zijn, waarom dan nog de MMPI voor screening gebruiken? Zijn de 

categorieën van factoranalytische tests betrouwbaarder dan de klinische groepen die 

de MMPI onderscheidt met dezelfde of een gelijkaardige naam? Het kan in de 

verschillende tests niet om exact dezelfde categorieën gaan, ook al krijgen zij dezelfde 
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naam. Waarin ligt het verschil? En in hoeverre draagt dit bij tot een beter gevalideerde 

taxonomie van ziekten zonder toevoeging van extra theorie? 

Natuurlijk valt een geheel nieuwe, beter gevalideerde alternatieve test speciaal voor 

de N/P-differentiaaldiagnose of andere categorieën ook niet in een oogwenk te 

ontwikkelen en te valideren. Een zoveelste cross-validatie van een nieuw ontworpen 

test is vaak afhankelijk van later opvolgonderzoek door andere onderzoekers dan de 

ontwerpers, d.i. onafhankelijke validatie van de test op een andere steekproef om na te 

gaan in welke mate de gemaakte discriminanties in de nieuwe steekproef 

overeenkomen met deze in de oorspronkelijke of vorige steekproef of steekproeven. 

De meeste of alle validatieprocedures zijn overigens nooit definitief of absoluut. Er 

vallen theoretisch oneindig veel construct-, predictieve en andere 

validiteitshypothesen te testen. Er kunnen ook telkens andere steekproeven getrokken 

worden ter vergelijking. Zelfs al zou het mogelijk zijn heel de relevante populatie te 

betrekken in een onderzoek, dan nog is er geen absoluut zekere validatie mogelijk. Al 

was het maar omdat dit ook slechts een momentopname zou zijn van een 

veranderende werkelijkheid. Er komen onderzochte gevallen bij, er vallen er af,  enz.  

Voor alle duidelijkheid: deze beperkingen vormen uiteraard geen dodelijke hinderpaal 

voor pogingen tot validatie of voor het bedrijven wetenschap. Deze beperkingen 

benadrukken alleen enkele problemen bij test-constructie en het feit dat een nieuwe 

test niet onmiddellijk geschikt kan zijn zonder verder onderzoek. 

Maar zou het de moeite lonen enkel voor deze twee (groepen) “mentale stoornissen” 

een aparte test te ontwikkelen “los” van een theorie daaromtrent, zo het al om zeer 

duidelijk van elkaar onderscheidbare en heel interessante fenomenen gaat? Hoe 

moeten clinici diagnosticeren als een evolutionair psychologische taxonomie van de 

ziekten nog niet beschikbaar is? Hoe verandert een nieuwe theorie ons begrip van 

“ziekten”, “stoornissen” en hun indelingen? 

 

Diagnose (klinische, officieel obsolete, maar ondanks alles toch nog gebruikte) van 

o.a. neurose en psychose aan de hand van de MMPI-test in grote lijnen 

 

Hoewel volgens Butcher&Williams (2000, p.11) de oorspronkelijke MMPI niet 

langer beschikbaar is voor klinisch gebruik, sluit dit toch geen klinische diagnoses aan 

de hand van de MMPI uit.  

De publicatie van de MMPI werd in 1999 stopgezet om interpretatieve verwarring 

met de herziene versies – de MMPI-2 voor volwassenen en de MMPI-A voor 

Adolescenten - te vermijden. 

De MMPI-profielen van patiënten zijn de stimuli in het onderzoek van Lewis 

Goldberg (1965). Om de discussie over GR en zijn ontwikkeling te volgen, is het 

handig een idee te hebben van hoe een klinische diagnose aan de hand van de MMPI-

test in grote lijnen verloopt.  

 

Vereenvoudigd omvat de werkwijze van de MMPI-test bij het klinisch diagnosticeren 

van testnemers volgende stappen (De Zeeuw, 1981, p.291 e.v., p.300-3): 

 

1) Instructie:  

De onderzochte wordt bij de individuele vorm verzocht de zin op de kaart te lezen 

en te beoordelen, of deze wat hem betreft juist of onjuist is. Als hij niet kan 

kiezen, dan mag hij de kaart in de categorie “ik weet het niet” (cannot say), ook 

wel de vraagtekencategorie genoemd, plaatsen.  
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Bij de collectieve of schriftelijke vorm vult de onderzochte zelf het afzonderlijke 

antwoordformulier in. Er zijn verschillende formulieren voor een machinale 

uitwerking. De instructie staat op de voorpagina van het testboekje. 

 

2) Afname:  

Het afnemen vergt geen bijzondere psychologische opleiding: de test kan daarom 

door getrainde hulpkrachten worden afgenomen.  

 

3) Interpretatie: 

Voor de interpretatie moeten eerst de verschillende schalen worden gewaardeerd. 

Dit geschiedt machinaal, of met behulp van mallen. De daarmee berekende 

ongewogen of bruto-scores worden omgezet in T-scores, die men op het 

profielblad kan aflezen, nadat men de bruto scores daarop heeft ingetekend.  

De ongewogen scores op bijvoorbeeld de grootste validiteitsschaal (K) kunnen 

tussen 0 en maximaal 30 variëren. Maar de ongewogen scores op schaal 7 kunnen 

variëren tussen minder dan tien en meer dan 55. Een identieke bruto of 

ongewogen score op twee verschillende schalen, kan op de ene schaal hoog zijn 

en op de andere laag, gemiddeld of eveneens hoog. Omzetting naar T-scores zorgt 

er dus voor dat resultaten op verschillende schalen vergeleken kunnen worden en 

dat er makkelijker vergelijkbare T-score-categorieën gevormd kunnen worden. 

Er is een afzonderlijk profiel voor mannen en voor vrouwen. 

De resultaten van de test kunnen in het profiel worden gebracht en dit is de basis 

voor de interpretatie. Vanzelfsprekend kan men in bepaalde gevallen nagaan, 

welke items van een schaal gewaardeerd zijn en welke niet. Sommige items, b.v. 

in schaal 6, zijn duidelijk meer pathologisch dan andere. Maar de feitelijke 

interpretatie berust op een integrale beoordeling van het gehele profiel, waarbij de 

validiteitsschalen het uitgangspunt vormen. Deze geven aan of en in hoeverre de 

testresultaten zelf van waarde zijn.  

Om het profiel kort te kunnen samenvatten heeft men een cijfer-code ontwikkeld.  

Naast de klinische basisschalen uit de standaard MMPI zijn er nog talrijke andere 

schalen ontwikkeld, welke meestal, zoals de Si-schaal, werden gevalideerd tegen 

één of ander extern criterium. Zie Dahlstrom e.a. (1972-5), waarin een lijst 

voorkomt van meer dan 500 speciale schalen, zelfs een schaal genaamd “Succes 

in baseball” (Ba). 

Bij de interpretatie wordt het gehele profiel betrokken, maar in feite gaat men uit 

van de (relatief) hoge en lage scores op de schalen. Daarbij worden weer 

combinaties gemaakt van twee of meer hoge en/of lage schaalscores, die op elkaar 

worden betrokken. Zowel de bruto-scores van de validiteitsschalen als die van op 

de andere schalen worden met lijnstukken tot twee afzonderlijke grafieken 

verbonden. 

Zo spreekt men van b.v. pieken (“spikes”) als de scores op de meeste schalen 

ongeveer dezelfde waarden hebben, maar één schaal (of misschien twee schalen) 

is (zijn) duidelijk afwijkend, waardoor de grafiek punten vertoont. De 

zeldzaamheid van dit soort profielen bij de tests van psychiatrische patiënten was 

één van de eerste verrassingen bij de ontwikkeling van deze test. 

Een karakteristiek beeld is voorts de z.g. neurotische triade, dat is de relatieve 

verhoging van de schalen 1, 2 en 3, het beeld van de neurotische patiënt. De code 

is dikwijls 123, hetgeen dus betekent dat schaal 3 de laagste waarde heeft (het 

profiel is “negatively sloped”). In contrast met dit beeld is het profiel waarvan de 

code er aldus uitziet: 132 of 312, hetgeen betekent dat schaal 2 (D) de laagste 
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waarde heeft: men spreekt dan van “het depressieve dal” of de “conversie V”, of 

de “psychosomatische V”, omdat dit beeld frequent voorkomt bij patiënten met 

deze stoornis of met psychosomatische klachten. Een soortgelijk beeld dat 

kenmerkend is voor psychotici is de z.g. “psychotische tetrade” gevormd door een 

relatieve verhoging van de schalen 6, 7, 8, 9. Sommige deskundigen bezien alleen 

schaal 6, 7 en 8, anderen alleen 7, 8, 9 (psychotische triade). 

Naast deze profiel-interpretatie kan men gebruik maken van de interpretatie van 

hoge en lage waarden van telkens één schaal of van de combinaties van twee 

schalen. Tenslotte is het mogelijk om een verkregen profiel te vergelijken met in 

de Atlas (Hathaway&Meehl, 1951/1972) gepubliceerde soortgelijke profielen. 

Deze atlas bevat een zeer groot aantal korte gevalsbeschrijvingen met profielen. 

Deze boeken berusten echter op Amerikaanse gegevens. 

 

Ontwikkeling en ontdekking van GR in grote lijnen 

 

Hoe ontwikkelde Lewis Goldberg GR? GR is het voornaamste resultaat van een 

vergelijkend onderzoek naar de accuraatheid van verschillende methodes om de N/P-

differentiaaldiagnose op basis van het individueel MMPI-profiel te stellen (Goldberg, 

1965). Lewis Goldberg ontdekte dat lineaire composieten van enkelvoudige 

schaalscores (zoals GR) beter presteerden dan alle 29 klinische beoordelaars (p.24). 

Onder de beoordelaars dertien doctoren in de klinische psychologie die relatief 

ervaren waren in MMPI-interpretatie (p.2). En 16 pre-doctoraatsstudenten klinische 

psychologie aan de universiteit van Minnesota (p.2). Wanneer GR getest werd op een 

verzameling van 861 patiënten leverde GR een slaagpercentage van 70%; het 

slaagpercentage van de clinici varieerde tussen 55 en 67% (B&T, 2005, p.14). De 

ervaren doctoren waren niet accurater dan de studenten (p.14). Merk op: Eigenlijk 

gaat het om de sortering van MMPI-profielen van 861 patiënten en niet om de 

patiënten zelf. De diagnosten kregen de patiënten niet te zien tijdens het experiment. 

 

Om iets van de ontwikkeling van GR te begrijpen en iets meer inzicht te verwerven 

omtrent de constructie van SPRs, is het nodig terug te gaan naar de oorspronkelijke 

studie waarop Lewis Goldberg verderbouwde en de bedoeling ervan. Lewis Goldberg 

kreeg de statistische resultaten van een onderzoek van Meehl (1959), dat niet 

voldoende uitgeanalyseerd was.  

Meehl geeft toe dat het te voorspellen criterium - namelijk de aanwezigheid van 

psychose - niet van groot klinisch belang is onder de meeste omstandigheden (p.104). 

Hij richtte zijn onderzoek op dit criterium voornamelijk op grond van het feit dat de 

verschillen tussen psychotische en neurotische profielen in de MMPI-lore beschouwd 

worden als configurationeel van aard, waardoor een atomistische behandeling door 

het lineair combineren van afzonderlijke schalen theoretisch gezien een zeer zwakke 

vervanger zou moeten zijn voor een configurationele benadering (p.104).  

Bij een poging om het klinisch oordeelsproces wiskundig te modelleren kunnen 

wiskundigen configurationeel te werk gaan, d.i. rekening houden met de interactie 

tussen de predictieve factoren. De meeste clinici gingen ervan uit dat hun oordelen 

niet simpelweg afhangen van de waarde van een bepaalde factor, maar dat de relatie 

tussen een factor en hun respons afhankelijk is van (interageert met) de waarde van 

een tweede factor (Goldberg, 1968, p.487). Bijvoorbeeld (p.487): een dokter kan het 

gevoel hebben dat lichaamstemperatuur positief gerelateerd is aan de 

waarschijnlijkheid op een bepaalde ziekte als een patiënt symptoom Y heeft, terwijl de 

temperatuur niet relevant is voor deze diagnose als de patiënt symptoom Y niet heeft. 



 

 

61 

 

Representaties van oordelen kunnen ook op de volgende manier geconstrueerd 

worden (Goldberg, 1970, p.424): Een clinicus wordt gevraagd om zijn diagnostische 

of prognostische oordelen te maken uit een voorafgaandelijk gekwantificeerde 

verzameling van K predictoren voor elk van M individuen (patiënten). Eens 

gekwantificeerd, worden deze M oordelen gebruikt als de afhankelijke variabele in 

een standaard lineaire regressie-analyse. De onafhankelijke variabelen van deze 

analyse zijn de waarden van de K predictoren. Het resultaat van zo‟n analyse is een 

verzameling K regressie-gewichten waarnaar o.a. verwezen wordt als het “model” van 

een beoordelaar. 

Men kan configurationele relaties op verschillende manieren trachten uit te drukken. 

De wiskundige uitdrukking die dit configurationeel of interactief gebruik van factoren 

benadert, is de productterm x1 . x2  (Goldberg, 1968, p.487).  

 

Oorspronkelijk wou Meehl de gegevens van een studie presenteren die toonde dat de 

lineaire discriminantfunctie in minstens één klinische context geen goede benadering 

leverde van de onbekende configurationele predictieve formule zoals visuele 

patroonherkenning door vaardige clinici (Meehl, 1959, p.104). Meehls verwachtingen 

waren o.a. dat de prestatie van clinici boven deze van de lineaire discriminantfunctie 

zou uitstijgen, en waarschijnlijk iets beter zou zijn dan profielmetingen die slechts een 

klein deel van de configurationele informatie benutten (p.104).  

Steekproeven van MMPI-profielen van mannelijke psychiatrische patiënten met  

diagnoses die beperkt zijn tot psychose of neurose, werden bekomen uit zeven 

klinische bronnen in de VS (p.104). In totaal 861 profielen (p.104). Contaminatie van 

het criterium (zoals kennis van MMPI-scores door de diagnost) varieerde van geen (in 

drie steekproeven) tot ongespecifieerd hoog (p.104). De totale psychotische incidentie 

(het voorkomen van) in de totale steekproef was 47%, heel dicht bij een gelijke 

verdeling van het criterium (ongeveer evenveel “neurotici” als “psychotici”). Meehl 

vergeleek zes verschillende methodes die deze incidentie zo dicht mogelijk 

probeerden te voorspellen. De sorteringen van een groep van 21 clinici die over de 

profielen beschikten en vijf verschillende statistische methodes afgeleid uit andere 

steekproeven van profielen, werden met elkaar vergeleken. 

Twee met elkaar verbonden opmerkingen:  

1) Meehl (1959) vermeldt niet expliciet hoe de diagnoses van de patiënten uit de 

steekproeven beperkt werden tot neurose of psychose. Het gaat hier om wat ik 

de oorspronkelijke diagnose van de patiënten noem. Dit is de diagnose 

(neurose of psychose) van de patiënten voorafgaandelijk aan Meehls 

onderzoek als onderscheiden van de sortering die door de verschillende 

methodes gemaakt wordt in het onderzoek, op basis van de MMPI-profielen. 

De oorspronkelijk diagnoses zijn de vergelijkingsgevens van Meehls 

onderzoek. Het zijn de diagnoses die moeten voorspeld of zo dicht mogelijk 

benaderd worden door de verschillende methodes op basis van de verzamelde 

MMPI-profielen. Het zijn de diagnoses waartegen de dichotome sorteringen 

gemaakt door de verschillende sorteermethodes en clinici, op basis van de 

profielen, vergeleken worden.  

Lewis Goldberg (1970, p.425) die opnieuw van dezelfde 861 profielen gebruik 

maakt, schrijft over deze profielen o.a. dat ze van psychiatrische patiënten 

waren die ofwel als duidelijk psychotisch ofwel als neurotisch 

gediagnosticeerd waren, en als predictoren gebruikt worden in Meehls studie 

(1959). Meehls studiemateriaal worden beschreven in een aantal publicaties 
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(o.a. Goldberg, 1965, 1968, 1970; Meehl&Dahlstrom, 1960). Lewis Goldberg 

berekent in een aantal van deze studies de validiteitscoëfficiënt van de 

beoordelaar als een maat voor diagnostische accuraatheid (1970, p.426). D.i. 

de (punt-biseriële) correlatie tussen de klinische oordelen van de beoordelaar 

en de eigenlijke (dichotome) criteriumdiagnoses (p.426). Deze laatsten zijn de 

oorspronkelijke diagnoses. 

Meehl&Dahlstrom (1960, p.381) geven meer uitleg over een grotere 

steekproef waarvan de steekproeven met in totaal 861 profielen (Meehl, 1959) 

deel uitmaken. De steekproeven zijn geografisch verspreid, en voor zover 

Meehl&Dahlstrom weten, is er aanzienlijke variatie voor wat de voornaamste 

lokale theoretische en diagnostische oriëntatie betreft (p.381). Ze variëren 

ruim voor wat de diagnostische “zuiverheid” van de gevallen betreft (p.381).  

2) De verzameling oorspronkelijke diagnoses bestaat uit twee groepen 

steekproeven. Een groep met een ongespecifieerde criteriumcontaminatie-

graad en een groep zonder criteriumcontaminatie. In drie steekproeven was er 

geen contaminatie van het criterium zoals kennis van MMPI-scores door de 

diagnost. D.i. door de oorspronkelijke diagnost, niet de sorteerders uit Meehls 

onderzoek (1959), want die kennen de MMPI-scores via de profielen waarop 

zij hun sortering moeten steunen.  

Meehl&Dahlstrom (1960, p.381) vermelden over die drie steekproeven (A, B, 

E) dat het criterium volledig ongecontamineerd is, omdat de MMPI-profielen 

niet beschikbaar waren voor de diagnosticerende clinici. Dit zijn de 

oorspronkelijke diagnosten. 

Voor die ongecontamineerde steekproeven werd in de onderzoeken dus de 

accuraatheid van de sortering nagegaan op basis van de verzamelde MMPI-

profielen, ten aanzien van een diagnose die oorspronkelijk zonder kennis van 

de MMPI-scores geschiedde. En dit ondanks het feit dat er MMPI-profielen 

van deze groepen patiënten verzameld werden. Hoe dit mogelijk is, wordt wat 

duidelijker door Meehl&Dahlstroms beschrijving van steekproef B (1960, 

p.383): deze bevat voldoende ongecontamineerde informatie om bepaalde 

intra-diagnostische vergelijkingen te maken die een klein beetje licht op de 

constructvaliditeit werpen. Dankzij Howard Hunt kregen Meehl&Dahlstrom 

één blad met een psychologische samenvatting per patiënt uit deze steekproef. 

Deze samenvatting bevatte naast de gewoonlijke gegevens wisselende 

hoeveelheden informatie met betrekking tot diagnostische overwegingen 

(bijvoorbeeld indrukken van de psychiatrische staf, aantal voorgaande 

opnames, soort werkontslag, compensatie, hospitaalstatus op het ogenblik van 

het testen, ...). Meehl las elke samenvatting (die ongecontamineerd was door 

kennis van het overeenkomende MMPI-profiel) en velde subjectieve oordelen 

over de kracht (o.a. “twijfelachtig”) en de helderheid (o.a. “heel duidelijk”, 

“duidelijk”) van de evidentie voor en tegen psychotische neigingen 

(Meehl&Dahlstrom, 1960). Meehl&Dahlstrom stellen uit deze mini-

vergelijking met de oorspronkelijke diagnoses vast dat voor de gevallen die 

Meehl subjectief als “twijfelachtig” klasseerde, o.a. de psychiatrische staf zich 

ook genoopt zag een tweede diagnose op te nemen, en dat zo‟n 

“twijfelachtige” patiënt meer kans had om een MMPI-profiel te produceren 

dat niet in harmonie was met de officiële diagnose, vergeleken bij patiënten bij 

wie geen tweede diagnose werd opgenomen of andere inconsistenties in de 

evidentie werden vastgesteld (p.383). 
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Lewis Goldberg die gebruik maakt van Meehls steekproeven, maakt een 

analyse van het effect van criteriumcontaminatie (1965, p.21-3). 

 

Contaminatie of geen contaminatie van het criterium is van belang voor de reikwijdte 

van het besluit dat kan getrokken worden uit Lewis Goldbergs onderzoek. Stel dat er 

in de totale steekproef criteriumcontaminatie is - zoals kennis van MMPI-scores door 

de oorspronkelijke diagnosten – dan lijkt dit op een onderzoek naar een bepaald type 

van betrouwbaarheid van een test (test-retest-betrouwbaarheid). Je neemt een test 

(bijvoorbeeld de MMPI) af bij een groep van patiënten en een tijdje later neem je 

dezelfde test af bij dezelfde patiënten. Je gaat de mate van overeenkomst na tussen 

diagnoses op basis van de eerste testafname met deze op basis van de tweede. Maar 

dit kan niet  het geval zijn voor Meehls en voor Lewis Goldbergs onderzoek, 

aangezien daarin slechts één MMPI-profiel per patiënt gebruikt wordt (en geen twee 

of meerdere) om de sortering op te baseren. Wel is het zo dat in een gecontamineerd 

deel van de totale steekproef, de MMPI-scores in een ongespecifieerde mate hebben 

bijgedragen tot de oorspronkelijke diagnose.  

We weten ook niet volgens welke  interpretatiemethode deze scores hebben 

bijgedragen tot de oorspronkelijke diagnoses in de gecontamineerde steekproeven. 

Deze kan dus aanzienlijk verschillen van de interpretatiemethodes onderzocht in 

Meehls en later in Lewis Goldbergs onderzoek. 

Iets anders gebeurt in de steekproeven zonder contaminatie van het criterium. In zo‟n 

geval wordt nagegaan in welke mate een diagnose op basis van MMPI-profielen 

overeenkomt met een oorspronkelijke diagnose zonder dat de oorspronkelijke 

diagnost kennis heeft van die MMPI-scores. Dit maakt het onderzoek en het besluit 

daaruit aanzienlijk interessanter. De impact hiervan op de significantie van GR is 

groot. 

Het onderzoek gaat dan immers eveneens over de mate van overeenkomst tussen 

sorteringen enkel op basis van MMPI-profielen (o.a. in de vorm van een SPR) en 

oorspronkelijke diagnoses die op een andere manier (maar zonder kennis van de 

MMPI-scores) geschiedden. Anders geformuleerd: de mate waarin sorteringen op 

basis van een SPR, de ongecontamineerde groep oorspronkelijke diagnoses kunnen 

voorspellen.  

 

De zeven verzamelingen profielen werden één per één aan de clinici gegeven (Meehl, 

1959, p.104). Ze werden gevraagd om de individuele profielen binnen één steekproef 

te sorteren in een geforceerde normaalverdeling (forced normal distribution) met elf 

stappen van minst tot meest psychotisch (p.104). Wat betekent dat er buiten deze elf 

stappen geen andere waren om uit te kiezen. De enige informatie die gegeven werd 

aan de sorteerders was dat het mannelijke psychiatrische patiënten betrof (p.104). De 

sorteerders kenden o.a. de werkelijke incidentie van psychose in de afzonderlijke en 

in de totale steekproeven niet (p.104). Na het sorteren werd de beoordelaar gevraagd 

om een drempelwaarde-lijn te trekken die het punt op de verdeling aangaf waarop hij 

dacht dat de psychotische diagnose begon te overwegen (p.104). Dit maakte het 

mogelijk om de sorteringen zowel dichotoom als continu te behandelen, en ook om 

een “twijfel”-regio vast te leggen ter vergelijking met statistische methodes die een 

twijfel-categorie hadden (p.104). 

 

Lewis Goldbergs (1965) opvolgonderzoek op basis van Meehls gegevens en met 

dezelfde sorteervraag, verschilt op een aantal punten, waaronder vooral een 

tegenovergestelde hoofdconclusie. De GR-studie demonstreert dat lineaire 
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composieten van enkelvoudige schaalscores (zoals van de schalen L, Pa, Sc, Hy en Pt) 

beter dan alle diagnostici presteerden (p.24). Met andere woorden: o.a. GR presteert 

beter dan alle diagnostici. Waar het om gaat is dat o.a. GR méér patiënten correct 

sorteert ten aanzien van de oorspronkelijke diagnose, dan elke beoordelaar met 

dezelfde sorteeropdracht en op basis van dezelfde gegevens. 

GR bereikte 70% accuraatheid (percentage correct gesorterteerd) op de totale 

steekproef. De beoordelaars gemiddeld slechts 62%. (Aangezien men op elk moment 

en voor elke steekproef, niet in staat is om de “beste” beoordelaar aan te wijzen, is de 

gemiddelde beoordelaar de meest betekenisvolle vergelijking met de statistische 

indices, p.6). 

Ook configurationele technieken leverden geen grotere relatieve validiteit dan de 

lineaire indices (waaronder GR) voor dit diagnostisch probleem (p.24).  

 

Lewis Goldberg neemt de steekproeven met MMPI-profielen uit Meehls onderzoek 

(1959) over voor verdere en uitgebreidere analyse. Deze MMPI-profielen bestaan 

enkel uit de scores op 11 schalen, de elementen van het standaard MMPI-profiel 

(Goldberg, 1965, p.26). 

Lewis Goldberg onderzocht het probleem van criteriumcontaminatie, d.i. de mate 

waarin criteriumcontaminatie de relatieve validiteit van de predictieve indices 

beïnvloedt (p.21-3). Zijn conclusie is dat de relatieve validiteit van de predictieve 

indices markant beïnvloed wordt door criteriumcontaminatie (p.23). Een definitievere 

keuze tussen de twee beste indices uit het onderzoek moet wachten op hun 

vergelijkende cross-validatie in nieuwe contexten waar het diagnostisch criterium niet 

gecontamineerd werd door MMPI-interpretaties (p.23).  

Om een idee te krijgen van het aantal ongecontamineerde gevallen in de totale 

steekproef: het totaal aantal gevallen van de minst (eigenlijk helemaal niet) 

gecontamineerde steekproeven (E, B en D) bedroeg 300 (p.21-22). Steekproef A was 

van een onbekende contaminatiegraad en werd buiten beschouwing gelaten bij een 

vergelijking van de relatieve validiteit van de onderzochte predictieve indices in de 

steekproeven verdeeld naar contaminatiegraad (p.21-2). Waardoor de totale 

steekproef bij een vergelijking naar contaminatiegraad slechts 796 gevallen betrof: 

300 van de minst (eigenlijk helemaal zonder) tegenover 496 (steekproeven G, C en F) 

van de meest gecontamineerde gevallen. 

De gemiddelde beoordelaar presteerde even goed of minder goed dan 20 onderzochte 

berekeningswijzen in de meest gecontamineerde gevallen (p.22). Voor de minst 

(eigenlijk helemaal niet) gecontamineerde steekproeven presteerde de gemiddelde 

beoordelaar minder goed dan 10 geldige berekeningswijzen (p.22). 

 

Zowel het aantal clinici als het aantal daarmee vergeleken statistische modellen, 

berekeningswijzen (waaronder predictieve indices) of diagnostische tekens (signs), 

verschilt ten opzichte van Meehls studie. 29 klinische beoordelaars waaronder 16 

klinische psychologen in opleiding en 13 doctoren in de klinische psychologie die 

relatief ervaren waren in MMPI-interpretatie (p.2). Allen kregen dezelfde instructie 

als in Meehls studie voor dezelfde zeven verzamelingen van profielen (p.2).  

 

Om een idee te krijgen van de ontwikkeling en ontdekking van GR is het nuttig te 

kijken naar twee relevante stappen in zijn analyses. Initieel vergelijkt Lewis Goldberg 

de accuraatheid van maar liefst 65 diagnostische tekens of verschillende 

berekeningswijzen voor de N/P-differentiaaldiagnose op basis van de MMPI-scores. 
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Met een “teken” wordt verwezen naar elke schaalscore of combinatie van scores, die 

precies kan gespecifieerd worden (b.v. niet-oordeelsmatig, p.3). Een operationele 

definitie voor een teken, in die zin, is elke index die kan geprogrammeerd worden 

door een computer (p.3). MMPI-tekens werden bekomen uit de literatuur over de 

MMPI en uit persoonlijke communicaties met MMPI-experts (p.3). Daarbij werden 

nog empirisch tekens ontwikkeld door Lewis Goldberg, op de steekproef die voordien 

gebruikt werd door Meehl&Dahlstrom (1960) bij het afleiden van de Meehl-

Dahlstrom Regels (p.3). Dit is een afleidingssteekproef met 402 elementen, niet te 

verwarren met de steekproef met 861 elementen die ter vergelijking dient. Hoe 

Meehl&Dahlstrom configurationele regels afleiden uit de afleidingssteekproef staat in 

hun studie beschreven (Meehl&Dahlstrom, 1960).  

Vier klassen van tekens kunnen gedifferentieerd worden (p.3): 

1. Enkelvoudige schaalscores: dit zijn scores op enkelvoudige 

MMPI-schalen, basis predictieve indices. 

2. Tekens die uit een lineaire combinatie van enkelvoudige 

schalen bestaan: b.v. de Neurotische Triade, het 

rekenkundig verschil tussen paren van schaalscores b.v. Pt 

– Sc. 

3. Configurationele combinaties van enkele schalen: b.v. 

klinische schalen met T-scores groter dan of gelijk aan 70.  

4. Complexe, en meestal hoogst configurationele, regels of 

formules: wanneer een sequentiële strategie voor het 

bereiken van een beslissing werd gebruikt (zie b.v. 

Meehl&Dahlstrom, 1960), kunnen complexere en vaak 

tijdrovendere, diagnostische indices berekend worden. 

 

De oorspronkelijke gegevens, waaruit alle tekens werden berekend, bestonden uit 

MMPI-schaal T-scores, K-gecorrigeerd waar nodig (p.3). (Voor een korte 

beschrijving van tekens binnen elk van de afzonderlijke klassen zie Goldberg, 1965, 

p.3-5).  

Hoewel de 65 initiëlen tekens natuurlijk niet alle mogelijke combinaties van MMPI-

scores representeren, zijn ze bedoeld als redelijk exhaustief t.a.v. de tekens die 

gerapporteerd worden in de literatuur (p.5). Tot en met 1965 weliswaar. Daarbij lijken 

ze voldoende heterogeen om een schatting toe te laten van de waarschijnlijke 

predictieve accuraatheid voor dit diagnostisch probleem voor elk van de belangrijkste 

combinatie-manieren van MMPI-scores (p.5). Aangezien er in 1965 meer dan 200 

andere MMPI-schalen zijn (Dahlstrom&Welsh, 1960), zou het niet verrassend zijn als 

sommige daarvan – alsook sommige combinaties ervan – de validiteit van de 

geanalyseerde indices verbeterde (Goldberg, 1965, p.26). 

Omdat vele van de 65 tekens oorspronkelijk voorgesteld werden voor een 

verschillend diagnostisch probleem, werden alle 65 tekens eerst gevalideerd op de 

Meehl-Dahlstrom afleidingssteekproef (p.5). (43 tekens bereikten statistisch 

significante validiteitscoëfficiënten in de afleidingssteekproef). 

 

Na de initiële analyse volgen o.a. lineaire regressie-analyses op combinaties van de 65 

initiële tekens. Het is uit deze analyses dat GR ontwikkeld werd. Het was niet 

doenbaar om alle mogelijke combinaties van de 65 tekens te analyseren (p.17). Alle 

regressie-analyses gebruikten de Meehl-Dahlstrom-afleidingssteekproef en de 

resultaten werden gecrossvalideerd op de totale steekproef met 861 elementen (p.17). 

Uit deze analyses kwam een lineaire regressie-analyse die vijf MMPI-schalen 
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gebruikte als hoogst meervoudig gecorreleerde of best gevalideerde naar voor 

(hoogste beita- of regressiegewichten in zowel de afleidings- als cross-validatie-

steekproef, p.18). Hieruit werd een nieuwe index - de simpele lineaire ongewogen 

(d.i. met 1 als regressiegewicht voor alle variabelen) composiet van deze vijf 

variabelen – berekend (p.19). Dit was de meest effectieve enkelvoudige predictor 

voor psychoticisme versus neuroticisme uit de MMPI (p.19). Met een drempelwaarde 

van 45 (scores van minder dan 45: neurotisch; scores van 45 of meer: psychotisch) 

bedroeg de accuraatheid van de index 70% (p.19). GR was ontdekt. 

 

Lewis Goldberg (1965, p.24) waarschuwt MMPI-gebruikers voor een al te groot 

vertrouwen in de MMPI op basis van een slaagpercentage van 70%. Zelfs wanneer er 

geen techniek beschikbaar is die voor de onderzochte diagnostische taak beter 

voorspelt, lijkt een dergelijk laag slaagpercentage ontmoedigend (p.24). 

Daartegenover stelt Lewis Goldberg dat elke beschouwing over de graad van 

validiteit noodzakelijk overschaduwd wordt door problemen die verbonden zijn met 

de aard van het te voorspellen criterium (p.24). Als de betrouwbaarheid van het 

criterium heel laag is, dan heeft de GR-studie misschien indices ontdekt met een bijna 

maximale predictieve validiteit (p.24).  

Nog belangrijker is dat enkele van de ontdekte indices uiteindelijk van groter 

predictief belang kunnen zijn dan de psychiatrische diagnoses waarop zij 

oorspronkelijk gebaseerd waren (p.24). Dit is het “bootstraps”- of 

bootstrappingseffect: bootstrappingsmodellen voorspellen beter dan de menselijke 

experte oordelen waarop ze gebaseerd zijn. Het gaat hier dan om de 

ongecontamineerde gevallen. De indices voorspellen de oorspronkelijke diagnoses 

beter dan de clinici op basis van dezelfde gegevens. 

Verbonden met de diagnostische betrouwbaarheid is het probleem van de stabiliteit 

van de classificaties neurotisch-psychotisch doorheen de tijd (p.25). Patiënten kunnen 

doorheen de tijd van categorie verspringen. 

Wat erop neer komt dat het nut van GR situatiegebonden is (p.25-6). De resultaten uit 

de studie mogen slechts met zeer grote voorzichtigheid toepast worden in andere 

situaties, zeker deze waarin de verhouding psychotici-neurotici ver afwijkt van een 

gelijke verdeling. Dan moeten nieuwe drempelwaarden in beschouwing genomen 

worden (p.25). Sommige onderzochte indices die relatief ongeldig zijn, kunnen 

nuttiger blijken in klinische situaties waarin de verhouding psychotici-neurotici 

extreem afwijkt van een gelijke verdeling, en waarin de ontdekte indices waardeloos 

zijn. Maar hoe kunnen we bij voorbaat weten hoe groot deze verhouding is? 

 

Een bijna identiek, aansluitend punt bij de evaluatie van het nut van GR is de 

incrementele of “toegevoegde” validiteit bovenop deze uit al bestaande informatie, 

zoals de frequentie en duur van vorige hospitalisaties, voorgaande diagnoses, enz. Om 

de incrementele validiteit te verhogen is het aangewezen dat GR zo laag mogelijk of 

helemaal niet correlereert met alle andere beschikbare informatie. Deze lage correlatie 

kan nieuwe en waardevolle informatie toevoegen (Kline, 1993, p.22). Omdat dit erop 

wijst dat GR iets meet dat nog niet door andere informatiebronnen opgemeten wordt. 

Elke evaluatie van het nut van een diagnostische index moet de omstandigheden 

waarin de index gebruikt moet worden in beschouwing nemen (Goldberg, 1965, 

p.26). De incrementele validiteit van alle MMPI-indices moet uiteindelijk verzekerd 

worden voor die gevallen waarin een diagnostische beslissing nog altijd onduidelijk is 

na de evaluatie van voorafgaandelijk beschikbare informatie, bijvoorbeeld voor 

“twijfelachtige” of “gemengde” initiële diagnoses (p.26). Maar aangezien de 
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informatie die verzameld werd bij de opname van de patiënt niet beschikbaar was in 

de studie, kan er geen evaluatie uitgevoerd worden omtrent de incrementele validiteit 

van de voorspellende MMPI-indices (p.26). Met uitzondering van steekproef B die 

één pagina extra - maar wellicht nog altijd onvolledige -informatie per patiënt bevatte, 

naast de gebruikelijke persoonsgegevens, de oorspronkelijke diagnoses en de MMPI-

profielen. 

Ondanks alle genoemde problemen lijkt Lewis Goldberg niet bevreesd om te wijzen 

op de implicaties voor snelle screening in psychiatrische omstandigheden, van de 

bevinding dat  simpelere tekens over het algemeen bij benadering even geldig waren 

als complexe indices (p.14). Lewis Goldberg lijkt GR dus wel aan te bevelen voor de 

snelle screening op neurose en psychose. 

Uiteraard mag de studie niet opgevat worden als bewijs voor een benadering van de 

maximale predictieve validiteit van de totale verzameling MMPI-items (p.26). Met 

andere woorden: de accuraatheid van GR zegt niets over de accuraatheid van de totale 

verzameling MMPI-items. Het omgekeerde blijft wel intrigeren: hoe kan uit een 

verzameling onbetrouwbare MMPI-items een relatief accurate SPR afgeleid worden? 

 

Garbs kritiek op GR en SPRs 

 

Garb (2000) formuleert een aantal pertinente kritieken op GR en op de gehele SPR-

aanpak, hoewel hij uiteindelijk geen tegenstander is. Deze kritische overwegingen 

vullen aan wat we al weten over GR en wegen door op de significantie, het nut en de 

bruikbaarheid van GR (Garb, 2000): 

1) Er kunnen nog biases (vertekeningen, selectiviteiten) optreden in het oordeel 

dat gesteund wordt op SPRs. Enerzijds zullen oordelen waarschijnlijk niet 

variëren in functie van ras, geslacht of eender welk ander patiënt- of klant-

kenmerk, tenzij dit kenmerk gerelateerd is aan het gedrag of kenmerk dat 

voorspeld of beschreven wordt. Anderzijds kan men afleiden dat een SPR 

vertekend is als hij beter voor de ene dan de andere groep voorspelt - zelfs al 

wordt dezelfde regel op beide groepen toegepast.  

2) Ondanks het potentieel van SPRs om psychologische evaluatie te veranderen, 

blijven de meeste huidige regels van beperkte waarde. Zo weerleggen 

Grove&Meehl (1996) op overtuigende wijze een aantal tegenwerpingen op 

SPRs, maar beschrijven ze geen specifieke SPRs en welke er gebruikt moeten 

worden in de klinische praktijk.  

Er zijn twee redenen waarom de huidige SPRs van beperkte waarde zijn. Ten 

eerste, verzamelen onderzoekers voor sommige taken (het maken van 

diagnoses, het beschrijven van symptomen of persoonlijkheidskenmerken) 

meestal geen psychologische testgegevens en geschiedenis, interview en 

observationele informatie om daarna de beste predictoren te vinden. Meestal 

worden de resultaten van slechts één psychologische test gebruikt als 

invoergegevens van SPRs. Ten tweede, zijn SPRs niet krachtig als het gaat om 

het stellen van diagnoses of bij het beschrijven van persoonlijkheid en 

psychopathologie. Voor deze taken stelden clinici criteriumscores samen die 

gewoonlijk bekomen worden uit de klinische praktijk (b.v. geschiedenis, 

observatie en gegevens uit interview). In staat zijn inschattingen te voorspellen 

die clinici al kunnen maken door gebruik van informatie die al beschikbaar is, 

is niet erg nuttig. Bovendien werden op deze taken SPRs vergeleken met 

clinici met beperkte informatie (gewoonlijk de resultaten op slechts één 

psychologische test). De bevinding dat SPRs beter kunnen presteren dan 
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clinici die slechts over de resultaten van één enkele psychologische test 

beschikken is niet indrukwekkend. 

 

3) De Goldberg-index is niet beroemd omdat hij beter presteert dan een groep 

clinici, maar omdat hij accurater is dan complexere SPRs, waaronder 

regressie-vergelijkingen, profiel-typologieën, Bayesiaanse technieken, 

procedures om de densiteit te schatten, het Perceptron algoritme en sequentiële 

analyses (Dawes&Corrigan, 1974; Goldberg, 1969; Meehl&Dahlstrom, 1960). 

Hoewel de relatie tussen de MMPI-resultaten en de N/P-differentiaaldiagnose 

over het algemeen als complex wordt beschouwd.  

Of GR in de klinische praktijk moet gebruikt worden bij de uiteindelijke 

diagnoses van neurose versus psychose is nog de vraag. Enkel wanneer de 

dokter er relatief zeker van is dat de persoon in kwestie ofwel psychotisch 

ofwel neurotisch is, kan GR nuttig zijn (Graham, 1993). Als GR wordt 

toegepast op scores van normale personen of op deze met diagnoses van een 

persoonlijkheidsstoornis, worden de meesten onder hen als psychotisch 

beschouwd (p.225). Dus alvorens GR te gebruiken, moet men op het klinische 

oordeel of een andere SPR betrouwen om diagnoses van “normale” en 

persoonlijkheidsstoornissen uit te sluiten.  

Goldberg (1972) construeerde later SPRs die naast het onderscheiden tussen 

neurose en psychose ook gebruikt kunnen worden om individuen als 

“normaal” of sociopatisch te klasseren. Maar ook deze zouden niet 

alleenstaand gebruikt mogen worden bij het beoordelen. De slaagpercentages 

waren laag bij het toepassen van de regels om de MMPI-profielen van 

individuele deelnemers te classificeren: 26% voor psychotisch, neurotisch, 

karakterstoornis en onbepaalde deelnemers (Pancoast e.a., 1988). De 

vergelijkingsgegevens uit deze studie waren de oorspronkelijke diagnoses van 

186 patiënten door een ervaren psychiater-staflid die gebruik maakte van de 

DSM-II (APA, 1968)-criteria. Ironisch genoeg wordt in de studie van Pancoast 

e.a. (1988) duidelijk dat de ontwikkeling van de tegenvallende SPRs op basis 

van de MMPI aanleiding geeft tot de suggestie de MMPI niet meer voor zijn 

oorspronkelijke doelstelling van klinische diagnose te gebruiken. Pancoast e.a. 

besluiten dat diagnoses niet enkel op het gebruik van de MMPI gebaseerd 

zouden mogen worden (p.89).  

 

Hoewel Garbs kritieken interessante en rake elementen bevatten, moeten zij toch ook 

enigszins gerelativeerd worden: 

1) Biases in het oordeelsproces worden wellicht niet volledig geëlimineerd door 

het gebruik van SPRs. De samenstelling van de steekproef waaruit de regel is 

afgeleid kan bijvoorbeeld een bias vertonen doordat alle elementen uit 

dezelfde regio afkomstig zijn. Met onbepaalde gevolgen voor de samenstelling 

van de SPR. Dit probleem kan alleen gereduceerd maar nooit volledig 

uitgeschakeld worden door regelmatige vergelijking met meer en zo groot en 

a-select mogelijke steekproeven. 

B&Ts punt is veeleer dat SPRs ons beter tegen biases behoeden dan het 

ongeholpen menselijk experte oordeel.  

B&T roepen hier wellicht de situatiegebondenheid van hun SPRs in, alsook 

hun oplossing voor het probleem van omgevingsdispariteit: het verwachte 

bereik van een redeneerstrategie voor een persoon in een bepaalde omgeving. 

Een SPR moet aangepast worden aan de situatie. In het geval van GR stelt 
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Lewis Goldberg voor de drempelwaarde aan te passen als de verdeling tussen 

neurotici en psychotici in de nieuwe steekproef sterk afwijkt van een gelijke 

verdeling. Maar hoe kunnen we in de praktijk de eigenlijke verdeling binnen 

de steekproef bij voorbaat kennen? En als we deze al kenden, wat is dan nog 

het nut van GR daarop toe te passen? 

Hoe en wanneer (bij welke graad van afwijking van de gelijke verdeling) de 

situationele aanpassing in de praktijk op een efficiënte manier kan gebeuren, 

wordt door Lewis Goldberg niet precies gegeven. 

B&T vermelden soms dat de empirie moet uitwijzen of een SPR in een nieuwe 

situatie van toepassing is. In de praktijk zullen de ontwerpers van SPRs de 

situatiegebondenheid van SPRs moeten proberen nader in te vullen. B&Ts 

aanpak spitst zich toe op de toepassing van reeds deugdelijk bevonden SPRs in 

reeds geschikt bevonden situaties. De beoogde toepassers van SPRs zijn lang 

niet allemaal ontwikkelaars of statistici. Integendeel, het is B&Ts bedoeling 

dat zoveel mogelijk mensen SPRs gebruiken. Dan wel in naar 

toepassingsbereik afgebakende situaties...Wat SPRs met vermelding van 

situationele toepassingsvoorwaarden suggereert (zoals de beperkingen in 

Garbs kritiek in het derde punt, eventuele drempelwaarden, bepalingen om 

eventuele raciale bias te verminderen, enz.). Voor wat steun uit B&Ts notie 

van het verwachte bereik van GR betreft: hoe kunnen de ontwikkelaars het 

verwachte bereik van GR definiëren? 

De situatiegebondenheid en de onvolledige bescherming tegen biases, vormen 

geen dodelijke argumenten tegen SPRs. Maar dit betekent niet dat de manier 

van contextuele aanpassing van SPRs even makkelijk is dan het toepassen. Of 

dat alle toepassers in staat zijn deze aanpassing door te voeren. De 

contextualisatie van SPRs komt voor de ontwikkelaars wellicht neer op het 

uitvoeren van verdere studies naar de construct-validiteit. 

 

2) Het feit dat GR of andere SPRs beter in staat zijn inschattingen (ratings) te 

voorspellen dan clinici die deze al kunnen maken op basis van reeds 

beschikbare informatie, hoeft niet te betekenen dat GR niet erg nuttig is. Eén 

van de hoofdpunten uit de GR-studie is net dat de ervaren clinici de 

inschattingen op basis van dezelfde beperkte informatie als die waarover de 

formule beschikt, niet zo goed kunnen voorspellen. Ook al kennen zij een 

aantal manieren om psychose en neurose te berekenen vanuit hun ervaring met 

de MMPI. Denk aan de vele verschillende mogelijkheden om het criterium te 

voorspellen vanuit hetzelfde MMPI-profiel. Het is waarschijnlijk dat de clinici 

GR voorafgaandelijk aan de studie niet kenden, en een andere 

berekeningswijze gebruikten. Het feit dat clinici er met GR een nieuwe 

accuratere berekeningswijze bij krijgen, lijkt eerder op het nut ervan te wijzen. 

Ook al konden zij reeds voorspellen op een mindere accurate wijze op basis 

van dezelfde informatie. 

Wat Garb eigenlijk betwijfelt is het nut van voorspellingen op basis van reeds 

beschikbare voorspellingen: de oorspronkelijke diagnoses in de GR-studie. 

Zoals Garb in het derde punt stelt, moet men alvorens GR met een derde 

categorie “normalen” te gebruiken, op het klinische oordeel of een andere SPR 

betrouwen om diagnoses van “normalen” van anderen uit te sluiten. Dit geldt 

ook voor de ontwikkeling van GR: eerst heb je oorspronkelijke diagnoses van 

psychotici en neurotici nodig, waarmee je nadien de uitkomsten met GR kan 

vergelijken. Garbs kritiek luidt: een regel die pas onderscheidt nadat de 
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onderscheidingen al op een andere manier gemaakt zijn of nadat de verdeling 

van het criterium in de steekproef gekend is, is niet erg nuttig.  

Als GR in dit ontwikkelings- en afleidingsstadium blijft, dan lijkt Garbs 

kritiek inderdaad te kloppen voor wat de oorspronkelijke bedoeling van de 

regel betreft. In een realistische toepassingssituatie vertrekt de beoordelaar niet 

altijd van diagnoses, deze worden net gevraagd. Hoewel GR als controle zou 

kunnen dienen als deze wel beschikbaar waren... Verdere validatie van GR op 

andere steekproeven moet volgen. De GR-studie is voor GR nog maar de 

eerste stap: de afleiding van GR uit een steekproef. Bovendien is het bij het 

experimenteel testen van bootstrappingsmodellen vereist om te werken met 

een beslissingstaak waarvan de criteriumgegevens al werden verzameld 

(Goldberg, 1970, p.425). 

Er zijn vermoedelijk drie bijkomende, potentiële nuttigheden van GR: 

a) Als je ondanks hedendaagse afwijzing van een klinisch diagnostisch 

gebruik toch besloten hebt om de MMPI-scores voor dit doeleinde te 

gebruiken, dan is GR waarschijnlijk geschikter voor snelle screening 

op psychose en neurose dan andere berekeningswijzen. De 

drempelwaarde van GR moet in sommige gevallen wel aangepast 

worden als de verdeling van het criterium binnen de steekproef waarop 

GR wordt toegepast sterk afwijkt van een gelijke verdeling. Maar hoe 

kunnen we deze verdeling bij voorbaat kennen?  

 

b) Bootstrapping van de resultaten van het menselijk oordeel: het 

onderzoek naar de mate waarin een simpel lineair model de resultaten 

van een vermoedelijk complexe relatie (tussen de MMPI-scores en 

menselijke diagnose) kan benaderen of zelfs verbeteren, overstijgt de 

ontwikkelingsfase van GR. Zo is één van Lewis Goldberg conclusies 

in een later onderzoek met dezelfde profielen, dat lineaire regressie-

modellen van de klinische beoordelaars (bootstrappingsmodellen) 

accuratere diagnostische predictoren kunnen zijn dan de mensen die 

gemodelleerd worden (1970, p.430).  

Het experimenteel testen van de accuraatheid van de 

bootstrappingsmodellen van de beoordelingen van de clinici vereist het 

gebruik van een beslissingstaak waarover de criteriumgegevens al zijn 

verzameld (p.425). Als menselijke beoordelaars geen geldigere 

voorspellingen doen dan hun modellen in situaties waarin 

criteriuminformatie beschikbaar is, dan is het redelijk aan te nemen dat 

hetzelfde resultaat bekomen zou worden in situaties waarin zulke 

informatie onbekend is (p.425). Deze laatste soort situaties stemt dan 

wellicht met meer realistische contexten overeen. M.a.w.: Garbs kritiek 

op het feit dat het niet erg nuttig is te steunen op reeds bestaande 

criteriumgegevens lijkt hier te vervallen. Zonder criteriumgegevens 

kunnen we de relatieve accuraatheid van het bootstrappingsmodel 

t.o.v. het gemodelleerde niet nagaan. (Dankzij het gebruik van de 

MMPI-profielen kunnen alle indices van het lensmodel - waarmee de 

relatieve accuraatheid van bootstrapping theoretisch wordt onderzocht 

– berekend worden. Zie Goldberg, 1970, p.425-6). Desondanks 

(p.425): Aangezien we weten dat in natuurlijke omstandigheden noch 

de mens noch zijn omgeving perfect voorspelbaar zijn, wordt 
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de vraag of de voorwaarden die het bootstrappingsmodel bevoordelen 

t.o.v. menselijke oordelen over het algemeen gelden, een empirische 

vraag.  

 

c) De signaalfunctie van GR: de bevindingen uit de GR-studie doen sterk 

vermoeden dat lineaire modellen ook in andere contexten succesvol 

kunnen zijn. 

 

Garbs kritiek op de beperkte informatie-situatie van de clinici bij onderzoek naar 

SPRs is niet beslissend, aangzien meer informatie beschikbaar stellen aan clinici 

niet altijd of vaak niet tot betere vergelijkende resultaten leidt (b.v. Wedding, 

1983). Bovendien blijft het mogelijk dat het slaagpercentage van GR in de 

ongecontamineerde gevallen hoger ligt dan de overeenkomst tussen de diagnoses 

van verschillende clinici (interrater-betrouwbaarheid, betrouwbaarheid van de 

diagnose van verschillende clinici van dezelfde gevallen) die over alle mogelijke 

informatie mogen beschikken bij de diagnose. Gegevens over deze overeenkomst 

worden niet vergeleken in de GR-studie. De bevinding dat GR beter presteert dan 

clinici in een beperkte informatie-situatie wordt wél indrukwekkend als het zo is 

dat clinici ook met alle mogelijke beschikbare informatie moeite hebben om de 

N/P-differentiaaldiagnose op een betrouwbare manier te stellen. 

 

3) Garbs kritiek in het derde punt lijkt ernstig voor een praktijkoverweging van 

GR of extensies daarvan, maar kan toch ook enigszins genuanceerd worden. 

De oorspronkelijke diagnose steunt op een klinisch oordeel of op een andere 

SPR (dan GR). Daarop moet men betrouwen vooraleer GR in te zetten, want 

diagnoses van  “normale” personen en persoonlijkheidsstoornissen klasseert 

GR foutief als psychotisch, en moeten bijgevolg eerst uitgesloten worden op 

niet-GR-manieren. 

Een van de bijdragen die verwacht worden van psychologen bij de klinische 

evaluatie van psychiatrische patiënten is het helpen bepalen van de 

aanwezigheid of de graad van psychotische neigingen (Meehl&Dahlstrom, 

1960, p.375). De MMPI is één van de meest gebruikte testen voor dit doel 

(p.375). Meehl&Dahlstrom bediscussiëren de utiliteit voor de klinische 

besluitvorming van het beantwoorden van vragen naar psychotische neigingen 

niet (p.375). Het moet volstaan te zeggen dat de evaluatie van een 

“psychotische neiging” één van de taken is waarmee een klinische psycholoog 

bij tijden, onder één of andere vorm wordt geconfronteerd (p.375). Misschien 

is de dokter in deze psychiatrische context wel relatief zeker dat de persoon in 

kwestie ofwel neurotisch ofwel psychotisch is? Hoe dan? Blijven over de 

mogelijke gevallen van persoonlijkheidsstoornissen die misschien verzeild 

kunnen raken in deze psychiatrische context...  

GR werd inderdaad niet ontwikkeld om “normalen” en 

persoonlijkheidsgestoorden te discrimineren. De afleidingssteekproef bevatte 

in ieder geval geen “normalen”. Hoe ernstig is dit? De problemen met de 

MMPI werden al besproken. Wie toch beslist de MMPI-schalen voor 

diagnostische doelstellingen te gebruiken zou minstens mogen weten dat 

“normalen” en persoonlijkheidsstoornissen verkeerd kunnen geklasseerd 

worden. Geen verrassing dus, als hetzelfde ook voor GR geldt. De vraag wordt 

dan of er een andere psychologische test bestaat die wel de gevraagde 

onderscheidingen op een accuratere manier maakt. En of psychiaters dit 
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onderscheid beter maken dan GR, zonder de MMPI te gebruiken? Zijn 

psychiatrische diagnoses op basis van DSM betrouwbaarder dan deze met de 

MMPI voor wat deze categorieën betreft? Als je weet dat DSM-IV geen 

definitie voor neurose bevat. DSM-II werd in de studie van Pancoast e.a., 1988 

gebruikt. Zij leggen niet precies uit hoe een N/P-diagnose (als twee van de 

categorieën) vanuit DSM-II in combinatie met nog andere bronnen werd 

gesteld. (Archer e.a., 1980 rapporteren een overeenkomst in 80% van de 

gevallen tussen één psychiater en één klinisch psycholoog als er in vier 

categorieën wordt ingedeeld). Maar door gebruik van een ander instrument 

gaat het niet meer om dezelfde constructen, ook al krijgen zij dezelfde naam. 

Is het zinvol een context af te bakenen waarin uitgegaan wordt van een 

populatie met enkel neuro- of psychotici om daaruit een regel af te leiden? En 

eventueel een extra categorie onbepaalden toe te laten? 

Bekeken vanuit de vraag die zich blijkbaar in de klinische context stelt, is het 

toch niet zo vreemd dat GR geen rekening houdt met de twee extra 

categorieën. De oorspronkelijk vraag betrof de differentiaaldiagnose tussen 

slechts twee categorieën. GR met vier categorieën is geen GR meer, maar 

eventueel een extensie daarvan. Bovendien doet GR het beter als scores 

tusssen 40 en 49 een onbepaalde categorie mogen weergeven, met een 

slaagpercentage van 74% t.o.v. 66% voor de gemiddelde beoordelaar 

(Goldberg, 1965). 

Ook voor uitbreidingen van GR moet de vraag naar alternatieven en naar de 

zinvolheid van de diagnostische opgave gesteld worden. In de studie van 

Pancoast e.a. werden bijvoorbeeld vier diagnostische categorieën gebruikt en 

o.a. een Goldberg-procedure met drie lineaire vergelijkingen voor drie paar 

categorieën (1988, p.84). “Normaal” werd als equivalent aan “onbepaald” 

beschouwd om vergelijking met andere systemen mogelijk te maken (p.84). 

En het effect hiervan was een kunstmatige kleine verhoging van het 

slaagpercentage van Goldbergs systeem (p.84). Daarnaast werd ook één van 

Goldbergs andere regels uitgebreid voor een sortering in vier categorieën.  

Pancoast e.a. menen dat onderzoeksresultaten die lineair regressieve 

benaderingen bij MMPI-classificatie gebruiken typische slaagpercentages 

tussen 46 en 49% geven (p.84). Clinici tussen 44 en 53% (p.84). 

Pancoast e.a. suggereren dat de MMPI niet op zichzelf gebruikt zou worden, 

hoewel de MMPI samen met andere bronnen van klinische informatie toch 

significant tot de diagnose van een patiënt kan bijdragen (p.89). Maar als de 

slaagpercentages zo dicht bij elkaar liggen, wordt het dan als initiële diagnose  

of als snelle screening niet verleidelijk de snellerz en goedkopere GR te 

gebruiken voor een dichotoom klassement? 

 

Garb is eigenlijk geen tegenstander van SPRs. Zijn besluit is dat zij de praktijk 

van de psychologische evaluatie zullen veranderen en hun gebruik belangrijker zal 

worden naarmate ze krachtiger worden.  

Garbs aanbevelingen ter verdere validatie van SPRs kunnen begrepen worden  als 

antwoord op de vraag naar wat er gedaan moet worden als een SPR aangepast 

moet worden aan een situatie. Ze zijn eigenlijk bedoeld voor de ontwikkelaars van 

SPRs bij een poging tot contextualisatie (Garb, 2000): 

Innovatieve methodes moeten gebruikt worden om construct-metingen van 

diagnoses (die als criteriumscores gebruikt kunnen worden) te bekomen zodat 

psychologische test-protocollen en informatie uit interviews, geschiedenis en 
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observatie als invoer kunnen gebruikt worden zonder het risico op 

criteriumcontaminatie. Onder de bedoelde methodes vallen: de longitudinale 

expert en alle data-procedure (LEAD, Spitzer, 1983), Robins&Guze-criteria 

(1970), een algemenere construct-validatie-methode (o.a. Cronbach&Meehl, 

1955). 

 

a) LEAD: om criteriumdiagnoses (of imperfecte construct-

metingen) te stellen verzamelen clinici logitudinale gegevens 

(cliënten worden opgevolgd gedurende een tijdsspanne), 

experte clinici stellen diagnoses, en alle beschikbare 

gegevens worden aan experte clinici gegeven. Men kan dan 

de diagnoses met SPRs met die van LEAD vergelijken. 

b) Robins&Guze-criteria: opvolgstudies, familiestudies en 

laboratoriumonderzoek. Bijvoorbeeld: een opvolgstudie kan 

gedaan worden om te evalueren hoe goed de reactie op een 

behandeling en het verloop van de psycho-pathologie 

gerelateerd zijn aan de diagnoses. Door familiestudies kan 

men evalueren hoe goed een verzameling diagnoses 

gerelateerd is aan de resultaten uit controle-groepen en 

familieleden van de cliënten. Een labo-onderzoek om te 

bepalen of de prestatie op labo-taken en resultaten uit 

biologische metingen gerelateerd zijn aan de verzameling 

diagnoses. 

c) Via construct-validatie worden de diagnoses in een 

theoretische context geplaatst. Dus naast alle bovengenoemde 

soorten studies ook nog andere soorten zolang zij maar 

binnen een theoretische context geplaatst worden. 

Bijvoorbeeld: Zijn diagnoses voor blanken geldiger dan deze 

voor zwarten? Zijn diagnoses met een SPR minder gebiased 

(bijvoorbeeld m.b.t. een raciale bias) dan diagnoses door 

mentale gezondheidsexperts? 

Zelfs als eenzelfde SPR de diagnoses voor beide rassen op 

dezelfde manier maakt, kan hij nog gebiased zijn. De regel is 

gebiased als diagnoses voor één van de groepen geldiger zijn. 

Omgekeerd wijst het gebruik van verschillende 

beslissingsregels voor verschillende rassen (of andere 

kenmerken van de cliënten) niet noodzakelijk op bias. Als 

een SPR de beste regel is voor het stellen van diagnoses voor 

slechts één van de groepen, dan zouden meer dan één regel 

moeten gebruikt worden. 

 

Deze aansporingen voor verder onderzoek maken opnieuw duidelijk waarom er 

zo‟n groot verschil kan zijn tussen de ontwikkelaars en toepassers van SPRs. B&T 

kunnen onmogelijk van alle toepassers verwachten dat zij in staat zijn SPRs op die 

manier verder te kunnen valideren. 

Garbs aanbevelingen variëren naar gelang de verschillende beoordelingstaken bij 

psychologische evaluatie. SPRs worden bijna nooit (met enkele uitzonderingen 

zoals Schlundt&Bell, 1987) gebruikt om causale beoordelingen en 

behandelingsbeslissingen te vellen (Garb, 2000, p.36). Voor sommige causale 

beoordelingstaken (zoals bijvoorbeeld het evalueren van de geldigheid van een 
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psychodynamische interpretatie) blijft het moeilijk om criteriumscores te bekomen 

(p.36). De SPR van Wedding (1983) die ook uitkomst geeft omtrent de oorzaak 

van breinschade is dan nog zo een uitzondering.  

De relatie tussen oorzakelijke uitspraken en SPRs is interessant. Met GR 

bijvoorbeeld, kunnen onder beperkende voorwaarden oorspronkelijke diagnoses 

accuraat voorspeld worden. Maar om de vooropgezette klinisch-diagnostische 

doelstelling te bereiken, zou GR uiteindelijk in staat moeten blijken de dichotome 

diagnose op een betrouwbare manier te stellen. Uit de factoren van GR kan en 

mag de toepasser echter niets over de oorzaken van de stoornissen afleiden. 

Daarvoor zijn de relaties tussen de gebruikte – psychometrisch mank 

geconstrueerde - MMPI-schalen en de onderzochte fenomenen (als het al om goed 

definieerbare gaat) te complex. De nadruk van SPRs ligt volgens B&T trouwens 

op het voorspellen, en niet op het oorzakelijk verklaren. Maar hoe kunnen 

bepaalde SPRs accuraat voorspellen zonder iets van de oorzaak of oorzaken te 

verrekenen? En voor SPRs die toch oorzakelijke uitkomsten geven (zoals die van 

Wedding) hoe kan daaruit wel iets over de oorzaak of oorzaken gezegd worden? 

 

Volgens Garb zullen SPRs het over het algemeen goed doen omdat zij gebruik 

maken van de inductieve methode: een SPR doet het goed voor zover men van een 

afleidingssteekproef naar een nieuwe steekproef kan veralgemenen. De mate 

waarin deze veralgemeenbaarheid geldig is, valt niet bij voorbaat te bepalen. Er zit 

dus voor de ontwikkelaars niets anders op dan per situatie de overdraagbaarheid 

van een SPR op een nieuwe situatie te onderzoeken. Als B&T klagen dat hun 

aanpak niet wordt opgevolgd, moet ook benadrukt dat de contextualisatie van 

SPRs niet zo eenvoudig is voor de meeste niet-wiskundige toepassers. 

 

Besluit over de significantie van GR 

 

Zie: nut van GR: de significantie van GR. 

 

De vorm van GR 

 

GR: 

 

x = (L + Pa + Sc) – (Hy + Pt) 

 

Als x < 45, diagnosticeer de patiënt als neurotisch. 

Als x ≥ 45, diagnosticeer de patiënt als psychotisch. 

Waarbij L een validiteitsschaal is en Pa, Sc, Hy, en Pt klinische schalen van de MMPI 

(B&T, 2005, p.14). 

Voor de verklaring van de schalen zie: ontwikkeling van de MMPI-schalen. 

 

GR is één van de redeneerstrategieën die in termen van vier elementen te 

karakteriseren valt (B&T, 2005, p.72): (a) de factoren of predictoren (cues) om een 

voorspelling te maken; (b) de formule om factoren te combineren om een voorspelling 

te doen; (c) het doel van de predictie (d.i. waarover de predictie gaat); (d) het bereik 

(range) van objecten (toestanden, eigenschappen, processen, enz.), gedefinieerd door 

de detecteerbare factoren, waarover de regel oordelen velt waarvan gedacht wordt dat 

zij betrouwbaar zijn. 



 

 

75 

In het geval van GR, bevat het bereik van GR alle psychiatrische patiënten (waarvan 

aangenomen wordt dat zij ofwel psychotisch ofwel neurotisch zijn). Het doel is 

neurose of psychose (p.72). De formule van GR is de vorm van GR. De factoren zijn 

de vier MMPI-persoonslijkheidsschalen en één van de validiteitsschalen (p.72). 

 

Een opvolger van GR (Goldberg, 1970) valt voor B&T onder de improper linear 

models en meer bepaald onder de bootstrapping-modellen (B&T, 2005, p.29). Daar 

waar een proper lineair model gewichten aan de factoren toekent om de relatie tussen 

deze factoren en de doeleigenschap in een gegevensverzameling te optimaliseren, 

komen improper modellen niet op de beste manier overeen met de beschikbare 

gegevens (p.28). Een proper lineair model heeft de volgende vorm (p.26):  

 

P = w1c1 + w2c2 + w3c3 

 

Waarbij cn de waarde is voor de n
de

 factor, en wn het gewicht is dat toegekend wordt 

aan de n
de

 factor. Gegeven een redelijk grote gegevensverzameling die toont hoe deze 

factoren correleren met de doeleigenschap, worden de gewichten gekozen om overeen 

te komen met de gegevens. In een proper lineair model optimaliseren de gewichten de 

relatie tussen de doeleigenschap (de gewogen som van de factoren) en de 

doeleigenschap zoals gegeven in de gegevensverzameling.  

Bootstrappingsmodellen zijn proper lineair lineaire modellen van het oordeel van een 

persoon. Lewis Goldberg (1970) vroeg aan 29 klinische psychologen om te 

beoordelen – enkel op basis van een MMPI-profiel - of een patiënt als neurotisch of 

als psychotisch zou gediagnosticeerd worden (p.28). Het MMPI-profiel bestaat uit 

tien klinische (persoonlijkheids-)schalen en een aantal validiteitsschalen (p.28). 

Daarna construeerde Lewis Goldberg 29 proper lineaire modellen die elke 

beoordeling van de psychologen imiteerden. De voorspellende factoren bestonden uit 

het MMPI-profiel; de doeleigenschap was de voorspelling van de psycholoog. De 

gewichten werden zo toegekend dat zij de het beste overeenkwamen met de 

beoordeling van de psycholoog over het neurotisch of psychotisch zijn van de patiënt 

(p.28). Dus een bootstrappingsmodel is een proper lineair model van een menselijk 

oordeel, maar een improper lineair model van een doeleigenschap – in dit geval de 

toestand van de patiënt (p.28). 

 

Nut van GR 

 

Significantie van GR 

 

De significantie van GR is dubbel, maar zeer voorwaardelijk. Eén significantie slaat 

eventueel op de oorspronkelijke doelstelling van de MMPI en GR, nl. klinische 

diagnose. GR kan onder bepaalde voorwaarden en na verder onderzoek, als een 

voorlopige snelle screeningstest, betrouwbaarder blijken dan klinisch oordeel onder 

dezelfde voorwaarden. Een andere significantie slaat op de signaalfunctie van GR 

naar andere en toekomstige toepassingen van SPRs. 

 

1) De eventuele significantie van GR voor klinische diagnose, in het bijzonder  

voor snelle screening, is zeer voorwaardelijk. Ik kan deze het best zo trachten 

te formuleren: 

Als je de differentiaaldiagnose tussen “neurose” en “psychose” een zinvolle 

medische diagnose vindt, 
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En je bent bereid om deze diagnosee enkel op grond van het MMPI-profiel te 

stellen, ondanks de beargumenteerde en officiële afwijzing van de MMPI als 

klinisch diagnostisch instrument, en ondanks het feit dat een diagnose in de 

praktijk zelden op één enkele test berust, 

En je bevindt je in een toepassingssituatie met een vermoedelijke verdeling 

tussen “psychotici” en “neurotici” - op basis van klinische oordelen van 

onbekende samenstelling - die niet extreem afwijkt van een gelijke verdeling, 

en waarbij “normalen” en persoonlijkheidsstoornissen  worden uitgesloten, 

zoals in een ziekenhuissituatie misschien,  

En je bevindt je in een situatie die zich tot snelle screening leent, misschien 

een situatie met veel patiënten en weinig personeel en tijd,  

 

Dan is het aannemelijk dat GR na verder bevestigend validatie-onderzoek, de 

gevraagde diagnose accurater, sneller en goedkoper stelt dan clinici die ook 

slechts gebruik maken van dezelfde MMPI-profielen. Of mogelijks zelfs 

wanneer zij alle beschikbare diagnostische informatie mogen gebruiken. Wat 

zal moeten blijken uit hedendaags vergelijkend onderzoek dat rekening houdt 

met hedendaagse diagnostieken. Als het mogelijk is die methodes met elkaar te 

vergelijken of een referentie-test te vinden. 

 

Kort samengevat: het is aannemelijk dat GR onder bepaalde voorwaarden accurater, 

goedkoper en sneller is dan een oorspronkelijk klinisch oordeel van onbekende 

samenstelling, hertest onder gereduceerde informatie-voorwaarden. Maar is dit 

voldoende als aanbeveling boven alle eventuele alternatieven?  

 

Aanbeveling tot daadwerkelijk gebruik van GR als diagnostische of screeningstest 

vereist meer dan voorzien is in de GR-studie, zelfs al neemt men aan dat er een 

significant onderliggend probleem is dat gevat kan worden met MMPI-schalen. Een 

aantal van Garbs kritieken is van toepassing. De GR-studie alleen is niet voldoende 

om experts tot daadwerkelijk GR-gebruik over te halen. Heeft GR veel zin als de 

toepassing beperkt blijft tot reeds gediagnosticeerde patiënten? Screenen is meestal 

voordelig omdat het voorafgaandelijk aan verdere, duurdere onderzoeken plaatsvindt. 

De medische praktijk verschilt grondig van de GR-toepassingsvoorwaarden. In de 

medische praktijk is diagnose op basis van één enkele test zeldzaam, tenzij het met 

een gouden standaard referentie-test gebeurt.  

In de praktijk kennen we de exacte verdeling van ziektes in een groep patiënten niet 

bij voorbaat. Het probleem is opnieuw dat er waarschijnlijk geen gouden standaardtest 

bestaat om uit te maken of iemand aan de gevraagde diagnose voldoet. En als die al 

bestond, dan was GR overbodig. Waardoor patiënten eerst samengebracht worden op 

grond van andere diagnose-methodes, alvorens GR toe te kunnen passen. (Of de 

prevalentie van een ziekte kan geschat worden uit een simpele, goedkope maar 

feilbare indicator van de morbiditeit. In de psychiatrische epidemiologie wordt deze 

feilbare informatie gebruikt als een screen om de oorspronkelijke steekproef op te 

delen in twee of meer groepen, waaruit deelgroepen genomen worden om een 

degelijkere diagnostiek te bekomen die voorondersteld wordt de correcte toestand van 

het subject te geven, d.i. de gouden standaard. Hieruit kunnen statistici vermoedelijk 

dan de prevalentie van een ziekte binnen een groep patiënten schatten 

Armitage&Colton, 2005, p.4203). 

Niet alleen het klinisch oordeel in de oorspronkelijke diagnoses van de GR-studie, 

maar eventuele alternatieve niet-MMPI-gebaseerde testen zouden vergeleken kunnen 
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worden met GR. Als er geen even snelle en goedkope alternatieven ter vergelijking 

bestaan, is het de vraag of er niet beter ingezet wordt op de ontwikkeling daarvan, in 

plaats van op verder MMPI-gebaseerd onderzoek. De empirische schaalconstructie-

methode en de daarmee gedefinieerde categorieën zijn niet houdbaar. Andere 

constructie-methodes (zoals factor-analyse) kunnen misschien betekenisvollere 

constructen trachten te onderscheiden. 

 

Het onderscheid tussen een diagnostische en een screeningstest is niet strikt, beide 

diagnosticeren. Diagnostische tests zijn testen van symptomatische patiënten 

waarmee de diagnose in- of uitgesloten moet worden, deze worden onderscheiden van 

screeningtests, uitgevoerd op symptomatisch normale subjecten, bijvoorbeeld een 

mammografie op een populatie met een risico op borstkanker (Armitage&Colton, 

2005, p.1433). Mensen die de screeningstest als waarschijnlijk ziek klasseert, worden 

verder onderzocht om tot een definitieve diagnose te komen (p.4833). Screening kan 

zowel in een klinische context als in de algemene bevolking (p.840). 

 

GR is zowel een diagnostische als een screeningstest. Of vollediger: een volledige of 

gedeeltelijke diagnostische of screenings-MMPI-test waaruit een regel berekend 

wordt. Ook al mag de MMPI officieel niet langer ingezet worden voor klinisch-

diagnostische doeleinden. GR is bedoeld voor toepassing op een groep met ongeveer 

evenveel symptomatische neurotische patiënten als psychotische, d.i. typisch 

diagnostisch. Hoewel screening ook in een klinische context kan gebeuren. Maar als 

GR geen gouden standaard is, geeft het geen definitief oordeel, wel een verwijzing 

naar verder onderzoek, d.i. een typisch kenmerk van screening.  

Naar de gevolgen van de test is er ook niet altijd een belangrijk onderscheid. Of 

iemand een job geweigerd wordt op basis van een screenings- of een diagnostische 

test, maakt weinig uit voor het resultaat: in beide gevallen een weigering op basis van 

een testuitslag. Mensen worden gescreend met de MMPI om een aantal kandidaten 

voor een job uit te sluiten, niet als verwijzing naar verder bevestigend onderzoek van 

deze screeningsuitslag (zie: Klines voorbeeld voor snelle screening met de MMPI). In 

zo‟n geval zou GR gebruikt worden als finale diagnose t.a.v. de vraag naar 

jobparticipatie, d.i. een beslissing op basis van slechts één testuitslag. 

Daarnaast wordt de term screening ook gebruikt bij de identificatie van mensen met 

een hoog risico op een ziekte, in plaats van vroege detectie van de ziekte zelf 

(p.4834). In zo‟n geval vergroot de groep personen misschien die gedetecteerd 

worden met een screeningstest: hoge risico‟s en waarschijnlijk zieken. 

 

Waarom wordt een onbetrouwbaar instrument als de MMPI voor sommigen plots wel 

aanvaardbaar voor snelle screening?  

Mogelijks door volgende redenen: 

In de eerste plaats door de snelheid en de lage kost. Berekenen van bijvoorbeeld GR 

neemt minder tijd dan een diagnose die alle beschikbare informatie tracht te 

integreren. 

Op de tweede plaats door een andere berekeningswijze dan deze van de standaard 

MMPI voor de gevraagde diagnose te hanteren. Dit kan er voor zorgen dat enkele van 

de onbetrouwbaarste schalen wegvallen, zoals voor een aantal van de beschouwde 

berekeningswijzen in de GR-studie. GR verschilt en presteert beter dan de klassieke 

MMPI-berekeningswijzen voor de gevraagde diagnose en gebruikt minder schalen 

dan de standaard MMPI.  
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Op derde plaats de aanname dat er nog geen betere alternatieven bestaan en de 

gevraagde diagnose anders op een nog onbetrouwbaardere manier gesteld wordt. Of 

dat de menselijke integratie van meer informatiebronnen bij een diagnose uiteindelijk 

nog minder betrouwbaar verloopt dan het rigoureus uitwerken van een formule. De 

formule geeft indien correct berekend, altijd een éénduidig reslutaat. Wat uiteindelijk, 

over vele toepassingen bekeken en ondanks missers, in totaal betrouwbaarder uitvalt. 

Bij een vergelijking van GR met andere testen mogen de problemen met de validiteit 

van de MMPI niet vergeten worden. Misschien is het mogelijk (factor-analytische) 

formules te ontwikkelen die niet op de MMPI gebaseerd zijn, maar wel 

betekenisvollere psychologische constructen trachten te onderscheiden. 

 

Over het algemeen worden er een viertal evaluatieve vragen aan een screeningstest 

gesteld alvorens deze aan te bevelen (p.4835): 

 

1. Zal de screening de mortaliteit en/of de morbiditeit in een populatie werkelijk 

verminderen, en zo ja, wat is de geschatte omvang van deze reductie? 

2. Wat zijn de voordelige en nadelige effecten en kosten van verschillende 

screening-beleidsvoeringen? En wat zal de impact zijn op de bestaande 

gezondheidszorg? Een beleid wordt gekenmerkt door het leeftijdsinterval dat 

moet gescreend worden, de test of testen die daarbij gebruikt worden, 

eventuele tijdsintervallen tussen de testafnames, en de diagnostische 

opvolging en toe te passen behandeling. 

3. Wat zijn de efficiënte beleidsvoeringen, en is screening zinvol? 

4. Heeft het screeningsprogramma, geïmplementeerd als deel van de dagelijkse 

zorg, adequaat gepresteerd? 

 

Deze vragen worden niet allemaal in de GR-studie behandeld, of kunnen daarin niet 

allemaal beantwoord worden. Hoewel er zonder twijfel veel gerelateerd MMPI-

onderzoek bestaat.  

Daarnaast wordt ofwel een screenings- ofwel een twee-fasige steekproefname 

toegepast om de prestatie van nieuwe screeningsinstrumenten of diagnostische tests te 

evalueren (p.4208). In een retrospectieve studie hebben alle subjecten uit de eerste 

fase een definitieve diagnose gekregen, dan worden de deelsteekproeven geëvalueerd 

met de nieuwe test of screeningsprocedure (p.4208). De GR-studie kan bekeken 

worden als zo‟n retrospectieve studie waarin de oorspronkelijke diagnoses als 

definitief worden beschouwd, en GR getest wordt. De oorspronkelijke diagnoses 

vormen binnen deze studie dan de “ware” (gouden standaard) diagnoses, zonder 

details over hoe deze klinische oordelen bereikt worden (Daly&Bourke, 2000, p.411-

2). De oorspronkelijke diagnoses vormen een soort imperfecte, onspecifieerde gouden 

standaard die binnen de studie dient als gemeenschappelijke vergelijkingsbasis voor 

o.a. GR. 

 

Wil GR tot een screeningstest uitgroeien die ook in de algemene bevolking kan 

afgenomen worden, dan moet de regel uiteindelijk op de MMPI-profielen van een 

groep asymptomatische personen toegepast kunnen worden. Lewis Goldberg heeft 

echter gewaarschuwd voor een al te fluxe toepassing van GR in andere dan de 

experimentele situatie met een gelijke verdeling aan neurotische en psychotische 

MMPI-profielen van reeds gediagnosticeerde patiënten. Er is dus meer onderzoek 

nodig wil GR op andere dan symptomatische groepen toegepast kunnen worden. In 

dat geval kan een stijging van het aantal “valse positieven” verwacht worden: niet-
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zieke “normale” personen die een N/P-profiel vertonen. Een verwachting in de lijn 

van MMPI-onderzoek: ook “normalen” vertonen verhoogde scores op bepaalde 

schalen. Het is mogelijk dat dan een andere berekeningswijze nodig is, om zo weinig 

mogelijk foutieve klasseringen uit te komen. Of zelfs dat er geen berekeningswijze op 

basis van de MMPI gevonden wordt die een aanvaardbaar misklasseringspercentage 

geeft. (Gemeten aan ongedetailleerde klinische diagnose als gouden standaard.) 

Als niet onderzocht wordt hoe GR of een andere berekeningswijze kan uitgroeien tot 

screeningstest die toepasbaar is op de algemene bevolking, dreigen de voordelen 

verloren te gaan: men kan GR dan enkel toepassen op een groep die reeds duurdere 

diagnoses ondergaan heeft. Het nut van GR is dan beperkt tot confirmatie, of als 

onderdeel van verschillende soorten diagnostische informatie die nog geïntegreerd 

moeten worden bij de vorming van een diagnose. B&Ts bedoeling was net deze 

minder betrouwbare klinische route voor het stellen van een initiële diagnose te 

vervangen door een SPR. Niet om de informatie betrokken in zo‟n diagnose enkel uit 

te breiden met GR. 

Gelijkaardige evaluatieve afwegingen gelden indien men van GR een typische 

diagnostische test wil maken. Hoewel de MMPI officieel niet langer als klinisch 

diagnostisch instrument gebruikt mag worden, bevelen B&T GR voor de initiële 

diagnose van N/P aan. Theoretisch is het mogelijk dat GR betrouwbaarder is dan 

andere MMPI-berekeningswijzen, doordat de onbetrouwbaarste schalen minder 

doorwegen in de berekening. Maar dit is een onvoldoende troost voor het gebruik van 

een onbetrouwbare schaalconstructie-methode. Meer aangewezen is een 

betrouwbaardere schaalconstructie-methode (factor-analyse) bij de opbouw van een 

“inititiële” diagnostische test. Deze opbouw kan nog altijd uitmonden in een SPR, zij 

het niet langer in één met MMPI-schalen als factoren.  

Als B&T met een initiële diagnose bedoelen dat GR wordt toegepast voorafgaandelijk 

aan (d.i. initieel) andere diagnostische methodes, dan valt dit samen met de betekenis 

van een screeningstest die in de algemene bevolking mag afgenomen worden. Het 

gaat dan om een toepassing op asymptomatische mensen die hooguit een MMPI-test 

hebben afgelegd. Patiëntengroepen in een klinische context zijn immers reeds 

uitgebreider gediagnosticeerd. Om zo‟n screeningsgebruik te verantwoorden is meer 

onderzoek dan enkel de GR-studie nodig. 

 

Hoe realistisch of ecologisch valide is zo‟n initiële N/P-diagnose? In de 

geneeskundige praktijk, worden diagnostische tests zelden afzonderlijk gebruikt 

(p.1445). Meestal komt de evidentie die een diagnose vormt uit meerdere bronnen, in 

de vorm van tekens, symptomen en andere kenmerken van patiënten samen met 

specifieke tests die kandidaatdiagnoses in of uit moeten sluiten (p.1445). Dus moet de 

evidentie uit één enkele diagnostische test collectief gebruikt worden bij het vormen 

van een diagnose, en de statistische afhankelijkheid van de informatie uit meerdere 

bronnen wordt een belangrijke factor bij het evalueren van het gewicht van de 

evidentie (p.1445).  

Als je bereid bent mee te gaan in de zinvolheid van de N/P-diagnose, dan kun je je 

ook afvragen of er een SPR ontwikkeld kan worden die iets meer diagnostische 

informatie omvat en bijvoorbeeld alle initiële N/P-diagnoses samenbundelt. Dit zou 

de SPR-aanpak versterken, omdat een omvattende SPR dan minder makkelijk 

afgedaan kan worden als slechts een klein of verwaarloosbaar stukje van een intiële 

diagnose dat zeker niet mag geïnterpreteerd worden zonder uitgebreid klinisch 

oordeel. 
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Met discriminantanalyse wil men diagnostische regels ontwikkelen op basis van een 

gegevensverzameling die informatie van meerdere tests bevat (p.1445).  

Daarvoor moeten er om te beginnen al diagnostische tests voor N/P bestaan die 

opgenomen worden in deze discriminant-analyse. Bestaan die? En waaraan moeten ze 

voldoen om in de discriminant-analyse opgenomen te kunnen worden?  

 

Altijd dezelfde opties liggen open voor de analysten. Ofwel de pragmatische aanpak 

die alle diagnostische informatie tracht te modelleren die in de praktijk gebruikt wordt 

bij de N/P-diagnose. Ofwel kan men vooraf bepaalde construct-validatieve 

voorwaarden aan alle afzonderlijke deelnemende tests stellen waaraan zij moeten 

voldoen. MMPI-gebaseerde testen vallen dan uit de boot. Naast een betrouwbare 

constructie-methode moet een N/P-diagnostische test wellicht nog aan andere 

construct-validatieve criteria voldoen alvorens de test in gebruik te nemen. Wanneer 

mag een diagnostische test in gebruik worden genomen? En wanneer komt de test in 

aanmerking voor discriminant-analyse? 

 

Er zijn een aantal soorten validiteit die gedefinieerd kunnen worden, en er bestaat een 

ruime literatuur over de betekenis van validiteit binnen de context van ziekteschalen 

en vragenlijsten (Daly&Bourke, 2000, p.411). De formele evaluatie van de informatie 

uit een diagnostische test en zijn integratie binnen het diagnostisch proces is o.a. 

belangrijk in de klinische epidemiologie (Armitage&Colton, 2005, p.1441). 

 

Voor de N/P-diagnose is er waarschijnlijk geen gouden standaard zoals die voor een 

aantal ziekten wel aanvaard kan worden. Voor sommige ziekten geldt een bepaald 

resultaat uit een autopsie als definitieve diagnose-bevestiging. Waardoor men voor 

zulke ziekten tenminste postmortem een gouden standaard kan toepassen. Voor N/P is 

dit wellicht niet het geval. Dit belet niet dat de oorspronkelijke diagnoses uit de GR-

studie als imperfecte, ongespecifieerde gouden standaard diagnoses kunnen dienen 

binnen deze studie als vergelijkingsbasis voor o.a. GR. Bovendien zou het minder 

zinvol zijn GR te ontwikkelen wanneer er reeds een gouden standaard bestond. 

Zonder gouden standaard wordt de operationele definitie van de variabele die 

gemeten dan soms zelf de standaard (Daly&Bourke, 2000, p.411). Als N/P datgene is 

wat – per definitie - gemeten wordt met GR, dan is GR een geldige meting van N/P. 

Zonder gouden standaard kan de overeenkomst tussen twee of meerdere testen 

nagegaan worden, maar ze kunnen overeenkomen en allemaal incorrect zijn 

(Armitage&Colton, 2005, p.3126). Ter vergelijking: klinische epidemiologen hebben 

herhaaldelijk aangetoond dat de (statistisch aangepaste, d.i. voor het toeval 

gecorrigeerde) diagnostische overeenkomst tussen twee ervaren clinici verrassend 

laag is (p.840). Een lage klinisch diagnostische overeenkomst kan wijzen op een te 

moeilijke, niet voor ongeholpen mensen geschikte taak, maar eventueel ook op een 

zinloze diagnose-opdracht (zoeken naar een al te vage ziekte). 

De equivalentie van twee tests op alle mogelijke drempelwaarden of 

classificatiepunten kan door bootstrappingstechnieken getest worden (p.1437).  

Om tests te kunnen integreren moeten hun resultaten “optelbaar” gemaakt worden. 

Het resultaat van een diagnostische test kan dichotoom zijn (b.v. aan- of afwezigheid 

van een symptoom), ordinaal (b.v. gradatie van hartpiepen) of puur kwantitatief zoals 

bij labo-tests (p.1441). Testresultaten worden vaak gedichotomiseerd in zogenaamde 

positieve en negatieve testresultaten ten aanzien van een bepaalde drempelwaarde 

(p.1441). De keuze van de drempelwaarde is arbitrair of wordt zo gekozen om de 

grootste discriminantie tussen echt zieke en niet zieke deelgroepen te bekomen 
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(p.1441). Optimaal gekozen drempelwaarden houden daarenboven rekening met de 

“kosten” die verbonden zijn met de gevolgen van naar aanleiding van de test genomen 

klinische beslissingen en de echte ziekte-toestand (p.1441). Bijvoorbeeld de 

mogelijke gevolgen van bijwerkingen door foutief voorgeschreven medicijnen. 

Foutief op basis van een verkeerde classificatie door een diagnostische N/P-test. 

Zonder specifiek classificatiepunt of een drempelwaarde (maar wel een interval 

waarbinnen een classificatiepunt zich bevindt) is Receiver Operating Characteristic 

(ROC) curve-analyse een methode om testen te evalueren en te vergelijken (p.1434-

5). 

Voor psychometrische tests kan voorondersteld worden dat zij een continue 

onderliggende schaal hebben, die discreet kan opgedeeld in ordinale categorieën door 

een oordeel of via rekenkundige afronding (p.1433). Door een continue schaal kunnen 

valse positieven en negatieven tegenover elkaar afgewogen worden, waardoor een 

schaal ontstaat waarop de resultaten van alternatieve tests ter vergelijking gecalibreerd 

kunnen worden (p.1433-4).  

 

Gesteld dat er al geldige diagnostische testen voor N/P bestaan, dan kan de 

discriminant-analyse daaruit een SPR berekenen. 

De algemene doelstelling van discriminant-analyse is het geven van een statistisch 

kader voor de karakterisatie van twee of meer diagnostische categorieën op basis van 

een verzameling indicator-variabelen (bijvoorbeeld diagnostische tests). Ofwel om 

toewijzingsregels (om iemand aan een bepaalde categorie toe te wijzen) met een liefst 

zo klein mogelijke foutenmarge te leveren (p.1445). (Onder sommige 

vooronderstellingen kan de toewijzing van patiënten aan diagnostische categorieën 

gebaseerd zijn op een lineaire functie, p.1446). Ofwel om realistische 

waarschijnlijkheden van de diagnostische categorieën voor een (toekomstige) patiënt 

te geven, en zo beslissingen over de medische behandeling van de patiënt te 

vergemakkkelijken (p.1445).  

Discriminant-analyse is een veelgebruikte statistische techniek die in verschillende 

commerciële statistische pakketten beschikbaar is (p.1446). Vele 

modelleringsstrategieën vallen onder discriminant-analyse, waaronder Bayesiaanse 

benaderingen, kernel schattingstechnieken, classificatie en regressie-

boomdiagrammen (Classification And Regression Trees, of CART).  

Hoe het discriminantmodel ook geselecteerd en toegepast wordt, zijn validiteit kan 

enkel definitief geëvalueerd worden door een vergelijking met een toepassing op een 

andere gegevensverzameling (“de testverzameling”) dan deze waaruit het afgeleid 

werd (“de trainingsverzameling”, p.1446).  

Een discriminantanalytische SPR die resultaten uit verschillende testen combineert, 

houdt de belofte van een aanzienlijke tijdsreductie in. De arts hoeft met zo‟n formule 

niet langer te talmen over hoe alle stukken diagnostische informatie te integreren, 

tenzij hij het niet eens is met de voorgelegde testbatterij. Het diagnose-

vormingsproces wordt daardoor wellicht niet volledig vrij van een klinisch oordeel 

omdat de arts de geteste patiënt toch onderzoekt, en niet enkel afgaat op testresultaten. 

Maar de tijdsreductie bij de diagnose van ziektes die door meerdere tests onderzocht 

worden, is een enorm voordeel van een discriminant-analytische diagnostische SPR. 

 

In de medische praktijk wordt een diagnose meestal niet gesteld op basis van één 

enkele definitieve test of op een verzameling van voorgeschreven testen die de basis 

van een discriminant-analyse zouden kunnen uitmaken (p.1446). Testen kunnen ook 

in een opeenvolging toegepast worden in een poging één enkele diagnose te 
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bevestigen met een hoge confidentiegraad (p.1446). Klinische epidemiologen hebben 

de vraag aangevat hoe deze waarschijnlijkheden (uit de opeenvolgende testen) 

kwantitatief te evalueren (p.1447). Het updaten van diagnostische waarschijnlijkheden 

op basis van het resultaat van een nieuwe test (in een opeenvolging van tests) kan 

geklaard worden door gebruik van het theorema van Bayes (p.1447). Deze toepassing 

wordt vooral gebruikt bij de constructie van beslissingsanalytische modellen. Deze 

hebben een andere vorm dan SPRs zoals GR. Na elke test in een opeenvolging, moet 

de waarschijnlijkheid op een bepaalde diagnose herberekend worden. Dit verschilt 

van een vorm zoals die van GR, en het gaat om evenveel herberekeningen als het 

aantal testen in de opeenvolging. Dergelijk sequentieel diagnose-vormingsproces lijkt 

dus niet geschikt voor SPRs van de vorm die B&T voorstaan.  

Zonder discriminant-analyse - omdat er geen geldige N/P-diagnostische tests zijn - is 

er nog het probleem van de inbedding van GR in het ruimere diagnostisch proces. 

Moet na een diagnose aan de hand van GR een beslissingsanalyse gemaakt worden 

met alle mogelijke uitkomsten van al of niet behandeling? Dit als basis voor expliciete 

schattingen van kosten en baten, die helpen bij de keuze tussen 

behandelingsalternatieven (p.840). Maar ook om de gevolgen van een eventuele 

foutieve behandeling door misclassificatie via GR beter te voorzien. Zonder inzicht 

over de gevolgen van een foutieve behandeling op basis van een foutieve GR-

diagnose, is er moeilijk sprake van een verantwoord gebruik van GR. Hoewel het 

grootste gedeelte van de GR-testa overgelaten kan worden aan een 

computerprogramma, moet de arts die deze testafname laat gebeuren wel op de 

hoogte zijn van de gevaren van misclassificaties bij de verdere behandeling. Ingelicht 

zijn over de negatieve gevolgen van misclassificaties hoort eigenlijk bij de kennis van 

de toepassingsvoorwaarden van een SPR.  

Ook kosten-batenanalyses van alternatieve diagnostische testen kunnen in 

beschouwing genomen worden bij een beslissing omtrent het gebruik van GR. Het zal 

natuurlijk niet meevallen een goedkopere test dan GR te ontwikkelen. Een eerste punt 

bij het uitvoeren van eender welke klinische kostenstudie is het bepalen van het 

perspectief waaruit de kosten worden geschat (p.841). De patiënt, het ziekenhuis, de 

familie van de patiënt, de arts, ...? 

 

Het gebied van de diagnostische geneeskunde is complex (p.1433). Deels door de 

dynamiek van dit proces, en omdat het moeilijk is duidelijke wetenschappelijke 

vragen te formuleren die binnen een eenvoudig studie-ontwerp opgelost kunnen 

worden (p.1433). Zo moet de interpretatie van een testresultaat bijvoorbeeld gebeuren 

door de context te bekijken waarbinnen deze werd toegepast (p.1433). Werd hij 

geselecteerd om een diagnose in of uit te sluiten? Zijn er voorafgaandelijk andere 

testen uitgevoerd? Met welke resultaten? Wat zijn de karakteristieken die de patiënt 

kunnen predisposeren voor de beschouwde diagnose? 

 

Het gebruik van GR voor een initiële N/P-diagnose, enkel op basis van de GR-studie 

aanbevelen en enkel voor situaties met een verdeling “neurotici” en “psychotici” die 

niet extreem veel van een gelijke verdeling afwijkt, lijkt onwetenschappelijk. Hoe 

kunnen dergelijke contexten afgebakend worden? En dan opnieuw de vraag: hoe 

werden er dan geldige diagnoses van de leden van zo‟n ongeveer gelijk verdeelde 

groep gesteld als er al zo weinig consensus over de N/P-diagnose bestaat? 

(Circulariteit bij de zoektocht naar een gouden maatstaf). Misschien volstaat het voor 

sommige experts als we een context met patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis 

hebben. Ervan uitgaande dat het dan daadwerkelijk om psychiatrische patiënten gaat 
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waarvoor de dichotome diagnose een zinvolle eerste schifting inhoudt. (Al deze 

psychiatrische patiënten worden dan één van beide categorieën toegewezen).  

 

Tegenover de contextualisatie-moeilijkheden van GR staat natuurlijk dat ook 

klinische diagnose door experts contextgebonden is. En vooral dat de overeenkomst 

tussen klinische N/P-diagnoses van dezelfde patiënten door verschillende ervaren 

clinici waarschijnlijk laag ligt. Er kan onderzocht worden in welke mate oordelen van 

clinici over dezelfde patiënten onderling verschillen als zij alle informatie mogen 

gebruiken. Dit geeft een idee van de moeilijkheidsgraad, maar misschien ook van de 

zinloosheid van de N/P-diagnostische vraag. 

Nader bevestigend validatie-onderzoek is vereist. Vooral naar de betrouwbaarheid van 

de N/P-diagnose door verschillende psychiater-teams, die daarbij alle beschikbare 

informatie mogen gebruiken. Maar wellicht is het in afwachting van spectaculaire 

diagnostische vooruitgang beter een factor-analystisch alternatief voor GR uit te 

werken. 

 

2) De signaal- of blikopenerfunctie van GR: Het idee dat een lineaire combinatie 

van eenvoudige factoren in bepaalde omstandigheden beter kan voorspellen 

dan een ervaren expert is te aannemelijk om te laten varen omwille van de 

tegenvallende aspecten van GR. Het aannemelijke hieraan ligt in de eerste 

plaats in de beperkingen van menselijke aandacht en rekenkracht. Vooral 

naarmate bijvoorbeeld het aantal te diagnosticeren gevallen toeneemt. 

Hiermee rekening houdend, is het aannemelijk dat voor sommige 

beslissingstaken, het toepassen van een formule betrouwbaarder kan zijn dan 

het volgen van een nog feilbaarder menselijk oordeel. 

GR doet de vraag rijzen naar andere contexten waarin SPRs beter presteren 

dan het menselijk oordeel. Natuurlijk bestonden er al oudere SPRs uit andere 

contexten die deze functie kunnen hebben (Meehl, 1954). Maar de 

ontwikkelingssituatie van GR heeft een aantal spectaculaire kenmerken 

waardoor SPRs misschien meer onder de aandacht zijn gekomen, o.a.:  

- het betrof een vraag waarmee psychologen geconfronteerd werden in de 

praktijk (Meehl&Dahlstrom, 1960) 

- het betreft een nog altijd veel gebruikt instrument, de MMPI 

- men dacht dat de taak complex was, en dat de mens altijd beter presteert op 

zulke taken 

- het gaat om een vergelijking met zeer geleerde artsen en psychologen 

- de verschillen in relatieve accuraatheid waren doorgaans groter dan bij andere 

SPRs  

 

Het is onmogelijk de significantie van alle SPRs in alle contexten te voorspellen. 

Veel is bijvoorbeeld afhankelijk van het gemak waarmee de identificatie van 

predictoren kan gebeuren en of de wetenschappers er betere kunnen ontdekken. 

Wel bieden GR en de opening naar opvolgonderzoek van bootstrappinsmodellen 

(Goldberg, 1970) hernieuwde argumenten om verder in die richtingen te 

onderzoeken. Zo leidt Lewis Goldberg uit o.a. Meehls onderzoek (1954) af, dat 

wanneer criteriuminformatie beschikbaar is, de rol van de mens in het 

beslissingsproces die van een wetenschapper is (Goldberg, 1970, p.423): (a) 

ontdekken of identifiëren van nieuwe predictoren die de predictieve accuraatheid 

zullen verbeteren, en (b) nieuwe soorten systematische procedures construeren 

voor het combineren van predictoren op toenemende optimale manieren. Het 
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resulterende succes van zo‟n hypothese-genererende rol moet natuurlijk empirisch 

geëvalueerd worden (p.423). Deze overwegingen speelden wellicht mee bij de 

ontwikkeling van GR. 

De vraag of de voorwaarden die het bootstrappingsmodel bevoordelen t.o.v. 

menselijke oordelen over het algemeen gelden, wordt een empirische vraag, 

aangezien we weten dat in natuurlijke omstandigheden noch de mens noch zijn 

omgeving perfect voorspelbaar zijn (p.425). Deze vraag kan dus niet uitsluitend 

theoretisch beantwoord worden. Ook de contextualisatie van GR (bijvoorbeeld 

bepalen van de drempelwaarde voor een situatie) en andere SPRs blijft een 

empirische vraag voor ontwikkelaars. Hoewel B&T weinig schrijven over de 

ontwikkeling van nieuwe SPRs of de aanpassing van bestaande, is het hun 

bedoeling dit als één van de toekomstige multi-disciplinaire taken van o.a. 

wetenschapsfilosofen te zien. 

 

Om terug te komen op B&Ts geluksopvatting over significantie, lijkt er op het eerste 

gezicht niets op tegen dat accuratere diagnoses tot meer geluk voor meer mensen 

kunnen leiden. Daarmee is echter niets gezegd over de zinvolheid van de gestelde 

diagnoses - hoe accuraat deze ook mogen wezen – en de mogelijke impact daarvan op 

de totale hoeveelheid geluk.  

Meer inzicht in de zinvolheid van de betrokken differentiaaldiagnose komt hopelijk 

met de ontwikkeling van een evolutionaire en genetische psychiatrie met een nieuwe 

taxonomie en herdefinitie van “psychische stoornissen”. Psycho-diagnostische  

classificatie-systemen zijn alvast onbetrouwbaar. Hoeveel categorieën moet men bij 

een snelle screening onderscheiden om een zinvolle medische diagnose te stellen van 

een groep patiënten? Als de plaatsing van een patiënt binnen een bepaalde groep 

gevolgen heeft voor zijn behandeling en eventuele medicatie, en als deze verschil 

uitmaakt voor zijn genezing en geluk, dan wordt dit een gewichtige vraag. Om deze te 

beantwoorden lijkt minstens een betrouwbaar systematisch overzicht van mogelijke 

stoornissen en hun verschillen naar behandeling nodig. Wat is de plaats van GR 

binnen het ruimere diagnostische proces? Wat moet voorafgaandelijk aan GR 

eventueel uit- of ingesloten worden? Hoe brengen we het diagnose-proces in kaart? 

 

Het is mogelijk dat zonder een betrouwbaar classificatie-systeem en overzicht van het 

relevant diagnostisch proces, eerder de EPV (zie: alternatieven GR) aangeraden moet 

worden i.p.v. GR. Let wel dat er dan naar andere constructen wordt gevraagd, 

weliswaar met ongeveer dezelfde naam.  

Deze mogelijkheid kan gelden als factor-analyse beter is in het detecteren van 

predictoren en niet gebonden is aan de dubieuze items uit de MMPI. Als dit juist is 

dan wordt de aanbeveling noch de MMPI noch GR, maar wel een ander instrument of 

regel op basis daarvan, bij de N/P-diagnose te gebruiken. Natuurlijk is factor-analyse 

zelf een statistische benadering, waardoor de signaalfunctie van GR wel bewaard 

blijft. GR toont dan de potentiële kracht van de aanpak, ook al werkt hij met 

onbetrouwbare factoren. 

Het valt niet uit te sluiten dat de MMPI vandaag nog in de praktijk gebruikt wordt 

voor klinische diagnose - ook naast snelle screening - ondanks alle nadelen. Het feit 

dat de MMPI nog het meest gebruikte instrument is, doet iets in die richting 

vermoeden. Minder bruikbare of bekende alternatieven kunnen ook leiden tot een 

blijvende vraag naar dit soort diagnoses. Een aanhoudende, veelgestelde vraag is 

nooit een garantie dat het een zinvolle of goed gestelde vraag betreft.  
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Betrouwbaarheid van GR 

 

De betrouwbaarheid of accuraatheid van GR wordt uitgedrukt in een slaagpercentage 

van 70%. Voorlopig het hoogste slaagpercentage met een berekeningswijze op basis 

van het MMPI-profiel in een situatie met een ongeveer gelijke verdeling aan patiënten 

in de gevraagde categorieën. 

Het stellen van een initiële diagnose op basis van het MMPI-profiel door gebruik van 

een subjectief oordeel i.p.v. GR zou volgens B&T van bewuste 

onverantwoordelijkheid of diepe onwetendheid getuigen (B&T, 2005, p.15). Volgens 

mij mag dit niet enkel op basis van de GR-studie besloten worden, ondanks sterke 

aanwijzingen in die richting. Zo is er o.a. minstens één onafhankelijke studie met 

dezelfde onderzoeksvraag nodig maar met andere oorspronkelijke diagnoses, een 

andere steekproef, en andere ervaren clinici.  

GR is zo makkelijk te gebruiken dat het bijna zeker minder duur (zowel in cognitieve 

als in monetaire termen) is dan klinische predictie (p.66).  

Als toegestaan wordt om af te wijken van GR, dan zullen diegenen aan wie GR wordt 

gegeven eindigen met minder betrouwbaar redeneren, dan met de regel (p.90). Als we 

twee strategieën hebben voor het oplossen van een probleem en één daarvan is 

betrouwbaarder, dan is het krankzinnig om de minst betrouwbare te gebruiken om de 

betrouwbaarste te corrigeren (p.90). 

 

 

Robuuste betrouwbaarheid van GR en de gouden regel voor predictieve modellering 

(GM) 

  

B&T vinden dat we over veel evidentie beschikken om te denken dat GR 

betrouwbaarder is dan elke alternatieve regel om de gevraagde diagnose op basis van 

de MMPI te stellen (p.77). Deze evidentie is gebaseerd op relevante regels die 

duizenden keren zijn toegepast op verschillende populaties psychiatrische patiënten 

(p.77). Samen met het relatieve gebruiksgemak t.a.v. zijn concurrenten, en het feit dat 

er geen bijzondere redenen is om aan te nemen dat de causale structuur van de 

relevante delen van de wereld op het punt staan te veranderen op een manier die de 

betrouwbaarheid van GR ondermijnt, vormt dit overweldigende evidentie om een 

redelijke epistemische aanbeveling voor GR te doen (p.77). 

De evidentie waarnaar B&T verwijzen, komt wellicht uit de constructiewijze van GR. 

Deze maakte gebruik van een redelijk exhaustieve verzameling van 

berekeningswijzen voor de gevraagde diagnose uit de MMPI-literatuur (tot en met 

1965). Deze verschillende regels zijn wellicht vele keren op verschillende populaties 

gebruikt. Is dit zo overweldigend? 

Enerzijds is het wel zo dat GR het beter doet dan minstens 65 bestaande 

berekeningswijzen die vele malen zijn gebruikt.  

Anderzijds waarschuwt Lewis Goldberg voor een al te fluxe toepassing van GR in 

andere contexten, en een vroege afwijzing van de andere indices uit zijn studie. Wat 

we eerder nodig hebben ter staving van de robuuste betrouwbaarheid van GR zijn nu 

net toepassingen van GR in andere contexten, op andere populaties, met een andere 

verdeling, met andere clinici. Ook al werden andere berekeningswijzen reeds vele 

malen op die manier getest. Met andere woorden de toepassingsvoorwaarden en het 

bereik van GR moet nader onderzocht en gespecifieerd worden.  
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Alvorens GR als snel screeningsinstrument in te zetten, is een studie op een populatie 

waaronder “normalen” uiteindelijk misschien onvermijdelijk om toch een idee van de 

specificiteit van GR te verkrijgen. Ook al moet dan vooraf tijdelijke eensgezindheid 

bereikt worden over “duidelijk correct geklasseerde gevallen” of een gouden maatstaf 

binnen de nieuwe studie. Kennis van de vier utiliteitsparameters (uit ware en valse 

positieven en negatieven) vormen wellicht een rationele vereiste zowel voor het 

gebruik van diagnostische testen of regels als voor het aanbevelen van een bepaalde 

medische behandeling (Dawes, 2001). 

Daarnaast zouden vele studies omtrent de onbetrouwbaarheid van de gevraagde 

diagnose door verschillende ervaren clinici die alle informatie mogen gebruiken, 

welgekomen aanvullende evidentie inhouden voor de aanbevelingen van B&T. Deze 

studies zouden een idee kunnen geven over de moeilijkheid van de gevraagde 

diagnose, alsook van de eventuele zinloosheid ervan. 

 

B&T vinden ondersteuning voor de robuuste betrouwbaarheid voor alle vermelde 

klinische SPRs, in meta-analyses zoals deze van Grove&Meehl (1996), het artikel van 

Swets e.a. (2000) en uiteraard in Meehls klassieker Clinical versus Statistical 

prediction (1954). Dit soort studies vormen de voornaamste ondersteuning voor de 

statistische aanpak bij klinische predictie. Het is echter niet duidelijk of zij volstaan en 

specificiek genoeg zijn om de robuuste betrouwbaarheid van GR in het bijzonder te 

ondersteunen. Lewis Goldberg wees bijvoorbeeld op de mogelijkheid dat er een 

betere index gevonden kan worden. Natuurlijk zijn de potentiële toepassers van SPRs 

vooral geïntresseerd in precies welke SPR onder welke omstandigheden met welke 

verwachte accuraatheid moet toegepast worden. 

 

De studies van de vorige paragraaf vormen de evidentie voor wat B&T de Gouden 

regel van predictieve modellering (GM) noemen (2005, p.12): Als zij op dezelfde 

evidentie gebaseerd zijn, dan zijn de predicties uit SPRs minstens even betrouwbaar, 

en typisch betrouwbaarder, dan de predicties van menselijke experts. Met één 

belangrijke uitzondering is de evendentie voor GM overweldigend (p.12). Over die 

uitzondering straks meer, eerst iets over GM. 

Wie de vorige omschrijving van GM herleest, merkt dat GM geen SPR is, maar een 

soort van regel die SPRs voorschrijft. Je kan zeggen dat GM net hetgene is wat B&T 

trachten te bewijzen. Dit kan alleen door het succes van elk afzonderlijke SPR te 

bekijken en te evalueren, niet enkel door te stellen dat een bepaald soort SPRs typisch 

betrouwbaarder is dan menselijke experts. Wel kan er een hoofdargument voor de 

SPR-aanpak geformuleerd worden uit overzichtstudies die meerdere SPRs bespreken. 

Meehl (1954) onderzoekt SPRs uit klinische contexten, waarvan er een aantal door 

B&T worden overgenomen. Meehls probleem is de relatie tussen “klinische” en 

“statistische” predictiemethodes binnen de klinische psychologie (p.3). Het probleem 

is te voorspellen hoe een persoon zich zal gedragen (p.3). Meehl onderzoekt 16 tot 20 

- afhankelijk van iemands toelatingsvoorwaarden - studies waarin beide methodes 

vergeleken worden, in alle behalve één daarvan waren de statistische predicties 

ongeveer gelijk of superieur aan deze van de clinicus (p.119). In geen enkele 

definitief interpreteerbare, volledig aanvaardbare studie komt de clinicus voor te 

liggen (p.119). 

Onder “klinische” , impressionistische of gevalstudie-predictiemethodes wordt het 

zoveel mogelijk mechanisch ongeholpen predictieve of diagnostische oordeel van de 

clinicus verstaan. Hoewel klinische psychologen beide soorten predictiemethodes 

gebruiken, is het toch mogelijk vele clinici aan de hand van een voorkeur voor één 
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van beide te karakteriseren (p.4). Clinici die liever zoveel mogelijk ongeholpen 

blijven door een mechanische combinatie van informatie met classificatie als doel, en 

een resulterende waarschijnlijkheid, volgen de klinische predictiemethode. Zij volgen 

het pad van impressies uit interviews, andere gegevens uit de levensgeschiedenis, en 

mogelijks ook psychometrische informatie van hetzelfde type als in de tweede soort 

predictiemethode, maar formuleren daarna een hypothese met betrekking tot de 

structuur en dynamiek van een bepaald individu (p.4). Op basis van deze hypothese 

en redelijke verwachtingen over externe gebeurtenissen, komen zij tot een predictie 

van wat er zal gebeuren. 

 

Het grote probleem en het hoofdargument voor statistische predictie zijn de fouten 

van het menselijk brein bij observatie, registratie, memorisatie, het analyseren en 

integreren. De menselijke gebreken bij de oordeelsvorming en diagnose worden 

onderzocht en uitgespeeld door Meehl (p.27 e.v.). Uiteindelijk moeten SPRs wel 

betrouwbaarder zijn dan het klinisch oordeel, gegeven de talrijke menselijke gebreken 

bij het oordeelsvormingsproces. Maar Meehl waarschuwt wel voor een al te 

eenvoudige interpretatie van het predictie-proces. De statistische aanpak dreigt mis te 

lopen wanneer te veel afgeleid wordt uit de “overduidelijke” superioriteit van 

waarschijnlijkheidsfrequenties boven vaag begrepen trends, in de vooronderstelling 

dat het combineren van frequenties het predictie-proces volledig beschrijft, zelfs in 

die gevallen waarin een bepaalde structurele of historische hypothese gebruikt wordt 

bij het voorspellen (p.67). Vergelijking (p.67): Wanneer aan een ingenieur gevraagd 

wordt waarom een brug instortte, maakt hij van zijn ervaring met ingestorte bruggen 

gebruik, die in zekere zin ook statistisch van aard is. Maar hij gaat niet met een tabel 

met relatieve frequenties over bruggen van deze en gene soort in de weer, die 

gebouwd zijn in deze en gene omstandigheden. Met de feiten stelt hij een hypothese 

op over de toestand van de brug die hij nog nooit eerder heeft bestudeerd; mogelijks 

zelfs met betrekking tot een toestand die zich nog nooit eerder met een andere brug in 

de wereld heeft voorgedaan. Hoewel zijn keuze uit hypotheses deels bepaald zal 

worden door bepaalde vage gekende initiële waarschijnlijkheden, bijvoorbeeld het 

uitsluiten van vooronderstellingen die iets inhouden dat bijna nooit voorkomt, zoals 

een slecht geplaatst metaal. De ingenieur zal zeker minder fouten maken als hij 

beschikt over het bereik van de breekbaarheid van verschillende legeringen dan 

wanneer hij tot zijn hypothese-vorming komt door vage of deels foutieve oordelen 

over deze materie. Maar of de verdeling van breekbaarheid op een impressionistische 

of via frequentietabellen gekend wordt – in beide gevallen zullen enkele van de 

beschikbare hypotheses niet als mechanische gevolgen van zijn gegevens verschijnen. 

 

Meehl laat de lezer achter met een aantal uitdagingen (p.135). Aan de formele zijde 

moeten we wachten op de logici voor de verduidelijking van de aard van het concept 

van probabiliteit, in het bijzonder de probabiliteit van hypotheses, en de algemene 

formulering van een inductieve logica (p.135). In een inductieve logica volgen de 

conclusies met waarschijnlijkheid uit de premissen (de beweringen waaruit de 

conclusies volgen). Een formulering van het inductie-probleem binnen de filosofie en 

de statistiek is: wanneer mogen we een eigenschappen uit welk aantal gevallen 

veralgemenen naar alle gevallen? Of korter: wanneer kunnen we veralgemenen? 

De inductieve, inferentiële of verklarende statistiek houdt zich bezig met de vraag 

naar welke generalisaties men wel en niet mag maken (Slotboom, 2001, p.21-2). Wat 

zeggen de onderzoeksresultaten over de veronderstellingen – hypotheses – die men 

over de populatie had? Hoe groot is het risico op foute uitspraken? Hoe kan men deze 
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risico‟s zo klein mogelijk houden? Welke soorten uitspraken of conclusies zijn 

mogelijk? Inductie gaat van het bijzondere naar het algemene (p.21). De Engelse term 

hiervoor is “inferential statistics” (een “inference” of inferentie is een 

gevolgtrekking).  

Meehl ziet twee niet strikt onderscheiden manieren om statistiek toe te passen (p.11 

e.v.): discriminant of validerend en structureel of analytisch. Discriminant gebruik 

maakt weinig of geen psychologische veronderstellingen over de aard of structuur van 

het gedrag dat wordt onderzocht (p.11). Dit gebruik is bijna geheel neutraal ten 

aanzien van theorie (p.11). In zuiverste vorm gaat het enkel om de veronderstellingen 

uit de waarschijnlijkheidstheorie (p.11). Zelfs dan kunnen de empirische voorwaarden 

voor toepasbaarheid – bijvoorbeeld het al of niet bestaan van toeval of “randomness” 

– meestal aan een directe empirische test binnen het verzamelde materiaal 

onderworpen worden (p.11). Een typische vraag van de discriminante soort is 

(p.12):”Als ik, clinicus Z, gebruik maak van de MMPI-profielen van schizofreen 

benoemde patiënten in dit ziekenhuis of een zelfgekozen combinatie daarvan, in een 

poging de numeriek ingeschatte uitkomsten van een insuline shocktherapie te 

voorspellen, kan ik dit significant beter doen dan door bijvoorbeeld het opgooien van 

een munt?”. Het prototype van dit soort statistiek is volgens Meehl de methode van 

(het aantal) correcte overeenkomsten (d.i. accuraatheid). Met uitzondering van de fase 

van het ontwerpen van het experiment, maken we geen impliciete veronderstellingen 

met betrekking tot de beoordelaars, het soort gegevens die ze gebruiken, de manier 

waarop de informatie gecombineerd wordt, enz. 

Structureel gebruik van statistiek veronderstelt bepaalde empirische aannames over 

het gedrag – of constructen die gebruikt worden om het gedrag te “verklaren” – die 

zelf niet rechtstreeks bevestigd worden in de analyse (p.12). Als deze aannames vals 

zijn, of in de mate dat het zwakke benaderingen zijn, zijn de inferenties 

onbetrouwbaar (p.12). Vaak kan de volledige explicitatie van de vereiste hypothese 

met betrekking het gedrag of de constructen van een hoge complexiteitsgraad zijn 

(p.12). Voorbeeld van zo‟n inferentie (p.12): “De orthogonale oplossing van de 

intercorrelatiematrix van deze symptomen duidt op de aanwezigheid van een 

psychologische dimensie hysterie-dysthymie die gelijkaardig is aan het extravert-

introvert-continuum en die ongecorreleerd is aan een kenmerk van algemeen 

neuroticisme.” Het prototype van dit soort statistiek is factoranlyse (zie: altenatieven 

GR).  

Als we ons intresseren voor een direct predictieprobleem dan kan factoranalyse ons 

niet verbeteren ten opzichte van regressie-procedures, waarvoor het 

steekproefprobleem beter is uitgewerkt (p.13). Als het de bedoeling is de resultaten 

van de analyse te gebruiken om het testen van instrumenten te verbeteren zodat ze een 

grotere inherente validiteit en “zuiverheid” hebben, dan hangt de slaagkans daarvoor 

af van de adequaatheid van onze psychologische inferenties op basis van de 

factoranalyse (p.13). Als een bepaalde oplossing van het rotatieprobleem ons 

bijvoorbeeld drie factoren oplevert die helemaal niet met de onderliggende dynamica 

(de causale agenten) overeenstemmen, die in feite aanleiding geven tot de 

geobserveerde correlaties, dan zullen we geen enkele verbetering in voorspelling 

vinden door het pseudo-inzicht dat we winnen door een inspectie van de oude factor 

matrix (p.14). Wat we in een normaal onderzoek te weten willen komen is 

bijvoorbeeld of de relatie tussen de vaardigheidstestscore en de socio-economische 

status te wijten is aan de factor van intelligentie (p.14). Dit kan verplichten tot een 

structurele toepassing van een neutraal statistisch instrument zoals een partiële 

correlatie (p.13-4). Het onderscheid tussen structureel en discriminatief is dus niet 
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strikt en afhankelijk van wat we met de simpele statistische procedures zoals partiële 

correlaties willen doen (p.13). 

Meehl besluit hieruit tentatief dat het onderscheid zowel naar het doel van een 

statistische procedure als naar de veronderstellingen van een niet-statistische aard (als 

gevolg van het doel) verwijzen, die moeten gemaakt worden om dit doel te bereiken 

op basis van statistische bevindingen (p.14). 

Meehl maakt dit onderscheid omdat discussies omtrent de statistische methodes voor 

het klinische werk soms verward worden omdat argumenten voor of tegen één van de 

gebruikswijzen foutief behandeld worden als argumenten voor of tegen de andere 

(p.14). Bijvoorbeeld, als antwoord op een vraag naar validatie-gegevens, zullen clinici 

soms stellen dat statistische procedures niet van toepassing zijn op hun omdat zij niet 

op een mechanische manier werken. Sommigen argumenteren tegen factoranalyse o.a. 

omdat de veronderstelling van constante factorladingen doorheen heel de populatie 

implausibel is (p.14). Men kan inderdaad een psychologische veronderstelling op een 

geldige manier in vraag stellen die nodig is voor een bepaald structureel-analytisch 

gebruik, maar dat bevrijdt de clinicus niet van de verplichting om statistisch aan te 

tonen dat zijn eigen predicties op basis van andere veronderstellingen ernaar neigen 

juist te zijn (p.14). D.i. het stelt hem niet vrij van het discriminatief-validatief gebruik 

van de statistiek (p.14). 

Validatief gebruik van statistiek is onvermijdelijk, de eerlijke clinicus kan de vraag: 

“Doe ik beter dan door het opgooien van een munt?” niet vermijden (p.136). Door de 

onbetrouwbaarheid van klinische impressies bij o.a. gedragsstoornissen en het 

voorschrijven van verkeerde behandelingen deed mensen systematische 

verzamelingen van gegevens van de uiteindelijke resultaten bijhouden (p.136-7). 

Wanneer we onze predicties nauwgezet bijhouden, ze opstapelen, en ze uiteindelijk 

optellen, dan moet de vraag naar succes (aantal hits) beslist worden (p.137-8). Dit 

moet aan de hand van een objectief criterium of door een neutrale beoordelaar die niet 

bewust is van de voorspellingen gebeuren (p.138). Als we dit allemaal gedaan hebben 

dan hebben we een traditionele validatie-studie uitgevoerd! 

 

Een andere uitdaging zijn systematische studies naar de succesfrequentie van 

bepaalde deelverzamelingen van voorspellingen van clinici (Meehl, 1954, p.135). 

Bijvoorbeeld: in welk soort predictie is hij op zijn best? Welk belang kan gehecht 

worden aan zijn eigen subjectieve zekerheidsgraad? Als de clinicus en de statistische 

predictie niet in overeenstemming zijn, naar wie moeten we dan luisteren? Dit is 

belangrijk omdat er vaak gezegd wordt dat psychiaters voor het individuele geval 

voorspellen, zodat de grotere succesfrequentie van de statistische methode, zelfs al is 

die duidelijk vastgesteld, in de praktijk geen belang heeft (p.135). Deze gedachtegang 

is natuurlijk verward (p.135). In elk geval moeten we een keuze maken; en er bestaat 

geen rationeel antwoord op deze vraag uitgezonderd in termen van relatieve 

frequenties (p.135). Als, in geval de clinicus het niet eens is met de statistiek hij 

ernaar neigt foutief te zijn, dan zullen we – als we op hem inzetten voor de 

individuele gevallen –  er eveneens naar neigen foutief te zijn (p.135). 

 

De zwaarste systematisch terugkerende fout die mensen volgens B&T kunnen begaan 

is die van overschatting. Simplifiërend kan gesteld worden dat de SPR-aanpak dient 

om deze moeilijk weerstaanbare en corrigeerbare fout te counteren. 

Maar uit het hoofdargument voor statistische predictie volgt niet dat elke SPR 

geschikt is en op een juiste manier gecontextualiseerd. Zoiets kan praktisch niet 

aangetoond worden, elke SPR moet afzonderlijk onderzocht en geëvalueerd worden. 
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Daaruit kan voorzichtig veralgemeend worden, maar stelt geen enkele SPR buiten 

verdenking. 

 

Grove&Meehl (1996) onderzochten in hun meta-analyse 136 studies die samen 617 

afzonderlijke vergelijkingen tussen de twee predictiemethodes brachten. Mechanische 

(formele, statistische) predictie omvat het resultaat van geoptimaliseerde 

predictieformules, zoals multipele regressie of discriminantanalyse; 

ongeoptimaliseerde statistische formules zoals sommen van de predictoren uit gelijke-

gewichten modellen (unit weight models); actuariële tabellen; en 

computerprogramma‟s en andere mechanische schema‟s die nauwkeurig 

reproduceerbare (maar niet noodzakelijk statistische of actuarieel optimale) 

voorspellingen opleveren (p.296). Mechanische predictietechnieken gingen van de 

simpelste (bijvoorbeeld een drempel instellen voor een enkele predictorvariabele op 

een bepaald punt, misschien willekeurig gekozen) tot gesofistikeerde methodes 

waaronder quasi-statistische technieken (bijvoorbeeld AI, patroonherkenning). De 

gegevens waarop de voorspellingen waren gebaseerd gingen van gesofistikeerde 

medische tests tot ruwe turvingen van feiten uit de levensgeschiedenis (p.296).  

Grove&Meehl stellen dat configurationele regels gemiddeld beter presteren dan niet-

configurationele, wat zij bijna uitsluiten aan de GR-studie van Lewis Goldberg wijten 

(p.298). De voornaamste conclusie uit de GR-studie was echter dat GR even goed 

presteert dan configurationele regels en minder complex is. Als de GR-studie buiten 

beschouwing wordt gelaten, dan is het verschil tussen configurationele en niet-

configurationele mechanische predictieschema‟s, in termen van hun superioriteit ten 

aanzien van klinische predictie, heel erg klein (p.298). 

 

De overgrote meerderheid van de studies geven ofwel het voordeel aan de statistische 

methode of wijzen op een gelijkwaardige prestatie (p.299). De weinige 

uitzonderingen zijn verspreid en vormen geen eiland van predictieve 

voortreffelijkheid waarin clinici zich op een voordelige manier zouden kunnen 

specialiseren (p.299). De onderzochte literatuur is bijna volledig consistent en het 

reproduceert en versterkt de resultaten van Meehl (1960/‟54). Dit bijkomend 

onderzoek heeft de conclusie van Meehl niet gewijzigd (p.299). 

 

Grove&Meehl behandelen ook een aantal vaak terugkerende tegenwerpingen. Ik 

overloop een ingekorte versie van de voornaamste en relevantste daarvan met hun 

antwoord (p.299 e.v.), en hier en daar wat commentaar: 

 

“Psychometrische instrumenten (mentale tests) hebben een grotere validiteit dan niet-

psychometrische bevindingen zoals deze uit interviews, informanten, documenten 

over de levensgeschiedenis, maar niemand heeft de waarheid hiervan bewezen.” 

 

Dit argument verwart de aard van de gegevens met de optimale manier om deze te 

combineren voor predictief doel. De veronderstelling dat “kwalitatieve” gegevens een 

formele gegevenscombinatie uitsluiten is foutief. 

Het is zeker toegestaan om de beoordeling van een ervaren clinicus op een schaal of 

de notities van een verpleegster zoals “teruggetrokken” of “werkt niet mee” in te 

sluiten binnen een statistische procedure. Welk analyse-niveau het efficiëntste is voor 

het combineren van discrete gedragsitems tot namen van kenmerken met een 

toenemende algemeenheid en theoretische afleidbaarheid, is op zichzelf een 

belangrijke en conceptueel fascinerende zaak, die nog niet afdoende werd onderzocht. 
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Maar dit heeft niets met het klinisch versus statistisch onderwerp te maken, want in 

welke vorm onze informatie ook toekomt, worden we steeds met de onvermijdelijke 

vraag geconfronteerd: “Op welke manier moeten deze gegevens gecombineerd om de 

gevraagde predictie te geven?”. Als voorbeeld geldt Wittmans SPR voor het 

voorspellen van de reactie op elektroshocktherapie (Wittman, 1941). Het merendeel 

van de variabelen zijn klinische beoordelingen, waarvan sommige met een hoog 

theoretisch gehalte. De vraag of het gebruik van andere theoretische constructen beter 

presteert, kan niet vanuit de zetel beantwoord worden. Maar zonder antwoord op deze 

vraag, en enkel gegeven het subjectief impressionistisch klinisch oordeel van de 

psychiater, kan dit oordeel als item net als eender welk ander “feit” nog altijd een 

kandidaat zijn voor combinatie in een predictiesysteem. 

Wat Grove&Meehl hier willen beargumenteren is dat zelfs zonder definitief antwoord 

op de vraag welke de beste predictoren zijn, mechanische predictieregels met 

dubieuze predictoren nog altijd beter presteren dan het menselijk oordeel met 

dubieuze informatie. Wie meent over betere predictoren te beschikken moet daar maar 

een nieuwe SPR mee samen stellen en de vergelijking aangaan. Maar hoe kunnen we 

vergelijken in die gevallen waarin er geen gouden standaard is voor een bepaalde 

diagnose? Dan kunnen alleen overeenkomsten met een klinische diagnose nagegaan 

worden die dient als voorlopige gouden standaard en gemeenschappelijke noemer om 

beide regels te vergelijken. Maar aangezien dit een klinische diagnose betreft, kan 

deze eventueel opnieuw in vraag gesteld worden... Dit belet niet dat er een oplossing 

gevonden moet worden voor het merendeel van de gevallen waarin geen diagnose met 

zekerheid kan gesteld worden. Misschien heeft dit niets met de discussie rond formele 

versus informele predictieprocedures. Maar vanuit het standpunt van het belang van 

een correcte diagnose en de verantwoording van een diagnose is de keuze van de 

predictoren en eventueel een ondersteunende theorie wel belangrijk en heeft dit te 

maken met de discussie rond de validiteit van een diagnose. 

 

“ Ik kan de statistische predictie niet gebruiken omdat de beschikbare (gepubliceerde 

en ongepubliceerde) code-boeken, tabellen en regressievergelijkingen misschien niet 

op mijn klinische populatie van toepassing zijn” 

 

Deze tegenwerping is bijzonder zwak als het afhangt aanpassingen van optimale 

gewichten of exacte waarschijnlijkheden, want er is nu een aanzienlijke hoeveelheid 

aan analytische afleidingen en empirische voorbeelden, die uitgelegd worden met 

krachtige theoretische argumenten, zodat gelijke gewichten of zelfs willekeurige 

gewichten opvallend goed presteren. Als de optimale gewichten voor twee klinische 

populaties aanzienlijk verschillen, dan zal een ongewogen composiet meestal beter 

presteren dan elk afzonderlijk toegepast op de andere populatie (“validity 

generalization shrinkage”). Er mag niet vanuit gegaan worden dat de formule sowieso 

slechter zal werken in een ander ziekenhuispopulatie. Ter vergelijking: het klinisch 

personeel bevat een mensen met een verschillende academische vorming, theoretische 

en praktische oriëntatie. Wat inhoudt dat de “subjectieve vergelijking” in het hoofd 

van elk personeelslid onderworpen is aan dezelfde vraag naar veralgemeenbaarheid 

van validiteit en misschien zelfs in grotere mate dan voor formelere vergelijkingen. 

Als een predictiesysteem niet goed werkt kan er lokaal een nieuw worden 

geconstrueerd. Dit kan bijvoorbeeld met de Delphi-methode (Linstone&Turoff, 

1975), die onderling gewijzigde experte oordelen combineert en weinig tijd in beslag 

neemt per expert. Een formele procedure die gebaseerd is op de verzamelde oordelen 

van de klinische experts zal bijna zeker even goed presteren en vaak iets beter. Het 
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verzamelen van feiten en inferenties die clinici naar voren brengen bij het 

argumenteren voor of tegen een bepaalde beslissing (bijvoordbeeld behandeling met 

anti-depressieve medicatie of met groepstherapie) kan via bandopname gebeuren en 

vergt niet veel tijd, geld of wiskundige kennis. 

Grove&Meehl vallen hier het contextualisatie-argument aan, hoewel ze niet 

ontkennen dat er contextuele verschillen kunnen zijn. Statistische regels zouden 

robuust zijn doorheen verschillende contexten en eventuele aanpassingen zouden 

makkelijk zijn. Bijzondere aandacht voor de context waarin SPRs toegepast worden is 

echter onvermijdelijk, zonder daardoor aan de verleiding van overconfidentie toe te 

geven. Het enige wat een kritische mens overblijft, is het nagaan van de geschiktheid 

van de context en eventueel van de predictoren, verder de zinvolheid van de SPR. Het 

combineren en berekenen van de formule wordt beter door een programma 

uitgevoerd. 

Het is enkel door de SPR in de nieuwe, nooit eerder uitgeprobeerde situatie uit te 

testen dat meer gezegd kan worden over een uitgebreidere of beperktere 

toepasbaarheid ervan. Voor B&T is empirisch testen van SPRs in andere contexten en 

andere populaties onvermijdelijk als men meer over het bereik ervan te weten wil 

komen. Problemen met kennis van en toezicht op de naleving van de 

toepassingsvoorwaarden, ontwikkeling of aanpassing van SPRs worden door 

Grove&Meehl wellicht onderschat. Eén van deze problemen is dat de ontwikkelaars 

van eventuele programma‟s om SPRs contextueel aan te passen of te ontwikkelen, 

wellicht zelf geen clinici zijn.  

 

“Statistische predictionisten combineren of aggregeren, terwijl wij voorspellingen 

voor het individu betrachten, dus de statistische gegevens zijn irrelevant bij de 

behandeling van de unieke persoon”. 

 

Voor Grove&Meehl is er wel een echt probleem over uniciteit versus de combinaties 

van factoren bij het definiëren van de referentieklassen voor het berekenen van een 

bepaalde waarschijnlijkheid, bij het beslissen over een individueel geval. We kunnen 

aannemen dat er een echte waarschijnlijkheid is, verbonden met de individuele patiënt 

Jansens met betrekking tot een bepaalde gedragsmatige gebeurtenis, maar we kennen 

deze echte probabiliteit niet. We zouden Jansens kunnen toekennen aan diverse 

patiëntencategorieën en een waarschijnlijkheid van een gebeurtenis bekomen (b.v. 

zelfmoord of herstel); de resulterende verhoudingen zouden verschillen afhankelijk 

van welke referentieklasse we gebruiken. Bijvoorbeeld: een goede studie wijst op 

80% succes met depressieve patiënten met een bepaalde combinatie symptomen x, y, 

z, een andere studie zegt ons enkel iets over x, maar niets over y en z en heeft een 

andere klasse met betrekking tot leeftijd en aantal vorige depressieve episodes. Wat 

belangrijk is, is dat er evenveel waarschijnlijkheden als referentieklassen zijn. Welke 

referentieklasse moeten we kiezen? (Batens, 2005). 

Dit brengt Grove&Meehl bij het” broken leg”-probleem. Kortweg: je weet dat de 

waarschijnlijkheid dat professor Jan om „s vrijdags naar de cinema te gaan een 

bepaalde grootte heeft op basis van een vergelijking die o.a. demografische informatie 

zoals leeftijd, ras, academische bezigheid, en liefst een aantal voorafgaandelijke 

statistieken over het individu omvat. Maar op een dag heeft hij een gebroken been. 

Moet de onderzoeker in zo‟n geval nog afgaan op de formule? 

Stel dat er bepaalde feiten over het individu zo zeldzaam zijn dat ze aan ontwikkelaars 

van predictiesystemen zijn ontsnapt, maar wel zo belangrijk zijn dat wanneer er geen 

rekening mee wordt gehouden wanneer zij zich voordoen, zij een afwijken van de 
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sterkste statistisch opgebouwde waarschijnlijkheid zouden toelaten. Zulke feiten zijn 

uiteraard belangrijk voor de individuele patiënt en er kunnen groot aantal van zulke 

feiten bestaan, ook al komen ze zelden voor in onze gegevens voor een klasse van 

patiënten. Samengenomen vormen ze een aanzienlijke deelverzameling van patiënten 

voor wie een afwijking van de statistische vergelijking aangewezen is. Voor 

Grove&Meehl is het onderzoek naar dit soort situaties één van de belangrijkste 

gebieden voor klinische psychologen. 

 

Een gebroken been is echter geen reden om een regressievergelijking helemaal 

overboord te gooien. De grond van het probleem is dat mensen de neiging hebben 

enkel te onthouden wanneer ze juist zijn, en niet wanneer ze missen. De gebroken- 

been-situaties maken deel uit van de kleine deelverzameling waarin formele predictie 

onder doet voor informele. In het grootste deel van de gevallen is de formule sterker, 

maar dit wordt vergeten als enkel naar het gebroken been gekeken wordt. 

Omgekeerd is het mogelijk dat afraden van gebroken-been-afwijkingen aan de 

clinicus het totale succespercentage omlaag helpt, omdat ophouden met gebroken-

been-afwijkingen niet automatisch de andere deelverzameling verbetert, deze waarin 

verschillen niet op gebroken benen maar enkel op onbetrouwbare toepassing van niet-

optimale gewichten berust.  

Als onderzoek dit bevestigt, dan zou het een amelioratieve prescriptie voor de clinicus 

zijn om af en toe bij een heel duidelijk gebroken been af te wijken van de 

vergelijking.  

 

Swets e.a. (2000) verduidelijken onder meer ROC, een robuust betrouwbare 

constructiewijze voor medische SPRs.  

 

De GR-studie genereert verwant opvolgonderzoek. Zo geeft de GR-studie aanleiding 

tot pogingen om de klinische oordeelsvorming te verbeteren. Graham (1971) drijft de 

accuraatheid van clinici op basis van de MMPI via feedback (tijdelijk) op. Ook B&T 

beargumenteren dat systematische feedback de negatieve invloed van allerhande 

biases kan temperen. Hun punt is uiteraard dat het uitsluitende gebruik van GR zonder 

vermenging met een al dan niet teruggekoppeld klinische oordeel, het betrouwbaarste 

resultaat voor de N/P-diagnose levert.  

Dus op die manier kan zelfs in studies die pogen de accuraatheid van het klinische 

oordeel te verbeteren eventueel ondersteuning voor de robuuste betrouwbaarheid van 

GR gelezen worden: zelfs met feedback blijft GR te verkiezen. 

 

De studies die B&T vermelden, ondersteunen de robuustheid van de bevinding dat 

medische SPRs over het algemeen beter presteren dan het menselijk ongeholpen 

klinisch oordeel. Niet dat specifiek GR in verschillende contexten wordt uitgetest en 

vergeleken. B&T vertrouwen hier wellicht op resultaten die erop wijzen dat ook 

regels zonder optimale gewichten of zelfs met willekeurige gewichten beter presteren 

dan het menselijk oordeel. Waardoor zij de “principiële” contextuele geschiktheid van 

GR voldoende verzekerd lijken te achten, ondanks hun verzoek voor verder empirisch 

testen bij toepassing van een SPR in andere dan zijn oorspronkelijke contexten. 

 

Besluit omtrent het nut van GR 

 

Het is lastig en in ieder geval zeer voorwaardelijk GR enkel op grond van de GR-

studie aan te bevelen, ondanks de sterke signaalfunctie daarvan voor de SPR-aanpak. 
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Nader bevestigend validatie- en contextualisatie-onderzoek is minstens aangewezen 

alvorens GR in de praktijk toe te passen. Daaronder valt ook de vraag naar de plaats 

en timing van GR binnen de psychopathologische diagnostiek. Het is aannemelijk dat 

een SPR (GR of een andere berekeningswijze) op basis van MMPI-scores accurater 

klasseert dan een clinicus met dezelfde informatie, in bepaalde contexten en onder 

bepaalde toepassingsvoorwaarden. GR is volgens de studie accurater dan een groot 

aantal berekeningswijzen uit de standaard-MMPI waarvan sommige mogelijkerwijze 

nog altijd (al dan niet in combinatie met andere bronnen bij de vorming van een 

klinisch oordeel) voor snelle-screeningsdoeleinden worden gebruikt. 

De zinvolheid van een initiële N/P-diagnose hangt o.a. af van de moeilijk 

vergelijkbare betrouwbaarheid en het gemak van alternatieve diagnoses zonder, of 

niet uitsluitend op basis van de MMPI. Alsook van een theoretisch betrouwbaar 

classificatie-systeem van psychische stoornissen, en de plaats die de N/P-diagnose 

heeft binnen een ruimer (in kaart te brengen) diagnostisch proces. 

 

Eenvoud van GR 

 

GR is eenvoudiger dan een aantal berekeningswijzen uit de standaard-MMPI die met 

meer schalen of andere manieren van combineren werken. GR is waarschijnlijk 

eenvoudiger dan het niet-expliciet gemaakt klinisch oordeel met of zonder gebruik 

van de MMPI.  

GR kan waarschijnlijk tot computerprogramma omgevormd worden, zoals reeds met 

de MMPI en de MMPI-2 het geval is. Een probleem kan ontstaan met de items van de 

L-schaal die bij in de standaard-MMPI verdeeld zijn over alle schalen, daar waar GR 

er slechts vijf gebruikt. Een oplossing is misschien de items van de L-schaal te 

verdelen over de vier andere predictoren om aldus een verkorte computerberekening 

ten opzichte van de totale MMPI te verkrijgen. In zo‟n geval is het moeilijk voor te 

stellen dat klinisch oordeel (al dan niet op basis van de MMPI) eenvoudiger kan zijn 

dan het korte GR-programma. 

 

Bruikbaarheid van GR 

 

Wanneer de formule van GR gekend is of voorgeprogrammeerd in een automatische 

MMPI-testafname, valt of wordt GR zeer gemakkelijk te berekenen. In die zin en 

onder die voorwaarden is GR zeer bruikbaar.  

Er vallen meteen problemen voor beide gevallen op: 

1) Probleem bij de behandeling van de gevraagde diagnose op basis van de 

MMPI-scores 

2) Problemen met automatische berekening van GR 

 

Eén van de voornaamste problemen voor de bruikbaarheid van SPRs is wat ik het 

implementatieprobleem noem. Hoe kunnen SPRs in de praktijk geïmplementeerd 

worden?  

Aannemen dat experten GR kennen is geen optie wanneer B&T e.a. klagen dat SPRs 

te weinig worden gebruikt. Heel de bruikbaarheid van GR steunt dus om te beginnen 

op het weet hebben van het bestaan van GR. Zonder kennis van het bestaan van GR 

kan niet verwacht worden dat iemand de regel toepast. Zelfs iemand die één of 

meerdere berekeningswijzen van de standaard-MMPI voor de gevraagde diagnose 

kent, is daarom nog niet op de hoogte van GR. Denk terug aan een deel van het aantal 

mogelijke verschillende berekeningswijze op basis van de MMPI. Hoe weet iemand 
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dat hij in plaats daarvan GR moet gebruiken, als hij besloten heeft de MMPI te 

benutten? 

SPRs, liefst met een idee van hun toepassingsvoorwaarden en bereik, zouden al 

bekend moeten zijn bij hun doelgroep alvorens zij toegepast kunnen worden. Maar 

hoe? 

 

Eén antwoord in het geval van GR, is een automatische testafname van de MMPI via 

een computerprogramma, dat ook GR en de uitleg over de voordelen, 

toepassingsvoorwaarden en bereik bevat. Zodat de testverwerker GR kan kiezen voor 

de gevraagde diagnose, en niet één van de standaard berekeningswijzen uitvoert. 

Deze piste ligt in de lijn van een aantal algemeen aangenomen voordelen voor het 

gebruik van computergebaseerde testinterpretaties (Snyder, 2000, p.52):  

1) Een goed ontwikkelde statistische behandeling van testresultaten en 

bijkomende informatie zal een validere evaluatie opleveren dan een 

individuele expert die dezelfde informatie  

2) Foutreductie bij de antwoorden en het scoren 

3) Snel en efficiënt genereren van interpretatieve bevindingen voor gebruik bij de 

eerste klinische sessies 

4) Leveren een begrijpelijke en objectieve samenvatting van relevante 

hypotheses gebaseerd op testen 

5) Geven degelijkere documentatie van de klinisch gebaseerde narratieven of 

interpretaties  

6) Hebben toegang tot grote gegevensbanken en verwerken een groter aantal en 

complexiteit van variabelen 

7) Systematische indexatie en opslag van gegevens voor opvolg-onderzoek  

 

Opvallend is dat B&T ondanks de weinig verrassende en aannemelijke voordelen van 

automatisatie, deze mogelijkheid slechts éénmaal vermelden, en dan nog wel tussen 

haakjes (B&T, 2005, p.66). Dit is des te opvallend gegeven de nadruk die B&T 

leggen op de accuratesse en de voorspelkracht van SPRs. B&T stellen dat SPRs vaak 

overgelaten kunnen worden aan een computerprogramma indien zij gebruikt worden 

door instellingen, en waardoor zij heel goedkoop kunnen worden (p.66). 

B&T zijn dus niet tegen computerversies van SPRs, maar er zijn wel problemen aan 

verbonden. Als alle SPRs beter als computerversies bestaan, hoe kunnen ze dan nog 

onze redeneerpraktijk verbeteren? Het probleem van de toepasser limiteert zich dan 

tot het op de hoogte zijn van het bestaan van een SPR, om deze daarna te laten 

berekenen door het programma. B&T zijn blijkbaar tevreden met de betrouwbaarheid 

van SPRs. SPRs verbeteren onze redeneerpraktijk omdat ze accurater dan andere 

strategieën werken. 

Bekeken vanuit het perspectief van de ontwikkelaars komt het erop aan duidelijk te 

maken welke SPR onder welke toepassingsvoorwaarden en voor welk bereik het 

meest geschikt is. En bijkomend eventueel om programma‟s te ontwikkelen die de 

toepassers helpen om de SPR aan te passen aan hun specifieke toepassingssituatie. 

 

Aangezien een (hypothetische) geautomatiseerde adaptieve MMPI niet mag uitgaan 

van de kennis van GR door de gebruiker, vormt GR eigenlijk reeds een vorm van 

testinterpretatie. Ontwikkelaars kunnen GR niet toevoegen zonder te vermelden 

waartoe deze regel dient. Er zijn echter ernstige beperkingen aan de meeste computer-

gebaseerde testinterpretatie-systemen (Snyder, 2000, p.52): 

1) Ze werden niet of nauwelijks geëvalueerd  



 

 

96 

2) Ze promoten een te passieve attitude ten aanzien van klinische evaluatie 

3) Geven een ongegronde indruk van wetenschappelijke precisie 

4) Betrouwen op algemeenheden die differentiële beschrijvingen van 

proefpersonen uitsluiten 

5) Promoten door de toegenomen toegankelijkheid misbruik door inadequaat 

opgeleide consumenten  

 

Bij een vergelijking tussen een computer- met een papierversie van de MMPI waren 

er significante verschillen in de gemiddelde scores op één of meerdere schalen (p.53). 

Bedenkingen omtrent de verschillen tussen de versies van de MMPI kunnen ook 

gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van een hypothetische adaptieve versie van 

de MMPI en op een hypothetische computerversie van GR. Voor de MMPI-2 bestaat 

zo een adaptieve versie, die toelaat slechts op een aantal schalen te testen, alsook 

verschillende drempelwaarden in te stellen (p.53). Voor GR op basis van de vijf 

MMPI-schalen blijft bovengenoemd probleem met de L-schaal die oorspronkelijk 

over alle schalen verstrooide controle-items betreft. Voor de handliggend is de L-

items over de andere vier GR-factoren te verspreiden, maar de impact op de validiteit 

dient wellicht opnieuw onderzocht. Controle-vragen zijn makkelijker te detecteren 

binnen minder schalen? Enz. 

 

De equivalentie tussen de conventionele en de computerversie van de MMPI mag niet 

zonder meer aanvaard worden. Proefpersonen zouden een grotere angst of ongemak 

kunnen ondervinden met één van de formaten, wat het evaluatie-proces negatief 

beïnvloedt (p.53). Veel onderzoek naar de reikwijdte van de equivalentie is gebaseerd 

op niet-klinische populaties, die misschien niet veralgemeenbaar zijn naar klinische 

situaties (p.53). Testafname via computer kunnen de betrouwbaarheid van de 

testelementen voor een individu verhogen of verlagen afhankelijk van de mate waarin 

deze beïnvloed worden door de aandacht voor de inhoud, het gemak bij het corrigeren 

van onbedoelde antwoorden, vervollediging van elementen die eerst werden 

overgeslagen en dergelijke (p.54). Testafname via computer van een meting kan 

minder of meer valide antwoorden ontlokken dan de niet-computerversie, en dit effect 

kan van individu tot individu variëren (p.54). Dus studies over de equivalentie zijn 

onvoldoende voor het ondersteunen of verwerpen van de accuratesse van 

psychologische metingen in beide formaten, en het verbinden van testresultaten aan 

relevante niet-test criteria blijft essentieel (p.54).  

Uiteraard is de validiteit van een computergestuurde testinterpretatie afhankelijk van 

de validiteit van de test waarvoor het systeem is ontwikkeld (p.54). Als de validiteit 

van de meting zelf wordt aangenomen, dan hangt de validiteit van het 

computergebaseerde testinterpretatie-systeem af van hoe dicht de ontwikkelaar de 

actuariële bevindingen voor het instrument benadert (p.54). Een computergebaseerd 

testinterpretatie-systeem is actuarieel enkel als zijn interpretatieve output  volledig 

bepaald is door statistische regels die de testscores verbinden met niet-test criteria 

(p.54). In werkelijkheid zijn zelfs de beste interpretatie-systemen niet volledig 

actuarieel of statistisch (B&T maken geen onderscheid). De ontwikkelaars van 

dergelijke programma‟s zijn bovendien niet noodzakelijk medische experten. 

Meerdere factoren beperken de validiteit van interpretatie-systemen, waaronder 

(p.54): (a) de onbetrouwbaarheid van de metingen (inclusief zowel de test zelf als 

niet-test criteria waarop testnarratieven kunnen gebaseerd zijn); (b) onbereidheid om 

“ongeklassificeerde” gevallen toe te laten in situaties met onvoldoende of ambiguë 

gegevens; (c) inadequate aandacht voor base rates en slecht geanalyseerde 
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drempelwaarden; (d) voorspelling van het niet-test gedrag die verdergaat dan wat 

toegelaten wordt op grond van specifieke testresultaten; (e) veralgemeningen tussen 

testsituaties en populaties zonder aandacht voor potentiële moderatoren; (f) 

miscommunicaties tussen interpretator en programmator; (g) fouten in het 

automatisch interpetatief algoritme zelf. 

Merk op dat (a) t.e.m. (e) ook van toepassing zijn op rapporteringen van clinici in een 

zelfde of nog grotere mate (p.54).  

Met de situatiegebondenheid van GR moet ook rekening gehouden worden in een 

computerversie. Het zou niet mogen zijn zoals in de meeste gevallen, dat 

computerversies verhinderen dat de gebruiker de beslissingsregels en 

overeenkomstige interpretaties verandert of vervangt voor specifieke componenten 

gebaseerd op lokale normen, karakteristieken van de proefpersoon die de test-

criterium relaties modereren, of omwille van andere beschouwingen (p.54). 

Daarbij lonkt opnieuw een gevaar. Adaptieve SPR-gebruikers mogen door hun 

situatie-gebonden aanpassingen niet afwijken van de beste strategie. Dit zou voor 

B&T een ontoelaatbare selectieve afwijkingsstrategie kunnen inhouden. En de waarde 

van de SPR volledig kunnen ondergraven. Niet alleen de mogelijkheid tot adaptatie 

moet dus voorzien worden door de ontwikkelaars, maar ook een beschrijving van 

wanneer deze adaptaties geschikt zijn. Nogmaals: men mag van SPR-toepassers niet 

verwachten dat zij ook allemaal ontwikkelaars zijn of weten wanneer en hoe een SPR 

op een geschikte manier te contextualiseren. 

 

Voor andere SPRs is het implemetatieprobleem zwaarder dan voor GR omdat 

daarvoor misschien geen meest gebruikte test bestaat waaruit de SPR gedistilleerd is. 

Potentiële toepassers van andere SPRs kunnen deze dus niet vinden als toevoeging 

van een geautomatiseerde versie van een instrument dat al het meest gebruikt wordt. 

Bij afwezigheid van een veel gebruikt instrument, moeten mensen dus op andere 

manieren ingelicht worden over het bestaan van SPRs, wil de aanpak slagen. 

 

Alternatieven voor GR 

 

Inleiding 

 

Globaal kan geprobeerd worden twee groepen alternatieven voor GR te 

onderscheiden. Berekeningswijzen voor de gevraagde diagnose op basis van MMPI-

scores of profielen. En diagnoses op basis van een andere methode. De eerste groep 

alternatieven kan makkelijk vergeleken worden met GR omdat de berekeningswijzen 

allemaal op basis van de standaard-MMPI werken. De tweede groep is moeilijker te 

vergelijken met GR. Gaat het nog wel om dezelfde constructen die gemeten worden? 

En als dit niet het geval is, gaat het dan eigenlijk nog wel om alternatieven? 

Hoewel het strikt gezien niet om methodes gaat die exact hetzelfde kunnen meten als 

met de MMPI, is het verdedigbaar om ze toch bij de alternatieven op te nemen. 

Omdat: 

a) het vermoedelijk niet zo is dat de constructen uit de gevraagde 

diagnose  wetenschappelijk zinvolle categorieën zijn. Integendeel (zie: 

de kritieken op de empirische schaalconstructie-methode). 

b) De differentiaaldiagnostische vraag wellicht vervangen dient te worden 

door beter onderbouwde, operationaliseerbare en diagnosticeerbare  

constructen.  
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In die zin zijn de elementen uit de tweede groep wel alternatieven. Beide groepen 

bevatten ook promisorische of beloftevolle toekomstige alternatieven. Alternatieven 

die vandaag nog niet geheel op punt staan maar wel een enorme belofte naar 

beterschap op het vlak van predictie en duidelijkheid inhouden, en ook kunnen 

rekenen op een aantal prille successen in nauwverwante gebieden. 

 

In principe zou geprobeerd kunnen worden met elk van de of zelfs met alle 

alternatieven een vergelijkende studie op te zetten. Er zijn een vijftal algemene 

onderwerpen pertinent bij comparatieve studies over diagnostische tests 

(Armitage&Colton, 2005, p.1437): representativiteit en grootte van de steekproef, 

volledigheid van de rapportering van de gegevens, registratie van testresultaten, 

afbeelden van testresultaten op “ware” gegevens en controle van de vergelijking. Een 

geldige vergelijking van testen is enkel mogelijk als een “gecalibreerde” analyse 

realiseerbaar is (d.i. met ROC-analyse). Ruwweg: de testen die vergeleken worden, 

moeten op eenzelfde classificatiepunt vergeleken kunnen worden. 

 

Alternatieven op basis van de MMPI 

 

De berekeningswijzen uit Goldberg (1965) 

 

GR is onder bepaalde toepassingsvoorwaarden en bereik de meest accurate index in 

een onderzoek naar de accuraatheid van een redelijk exhaustieve verzameling van 

berekeningswijzen voor de gevraagde diagnose (t.e.m. 1965). Lang niet alle 

theoretisch mogelijke berekeningswijzen in alle mogelijke combinaties werden 

onderzocht (dit aantal is misschien oneindig), en het blijft mogelijk dat er een nieuwe 

index beter doet in andere contexten of populaties. Omgekeerd is het zo dat indices 

die niet goed presteerden in het GR-onderzoek, niet afgeschreven kunnen worden 

voor andere situaties. Lewis Goldberg waarschuwt voor een al te fluxe toepassing van 

GR in andere contexten. 

 

Een computerversie van GR 

 

Een hypothetische computerversie van GR biedt een aantal voordelen zoals minder 

fouten in de berekening waardoor een hogere betrouwbaarheid, afname van de duur 

van de test en zijn interpretatie verwacht kunnen worden. Een aantal problemen 

kwamen al aan bod bij de bruikbaarheid van zo‟n GR-programma:  

1) de L-schaal bij een onvolledige standaard MMPI 

2) eventuele validiteitsverschillen tussen de papier- en de computerversie van de 

MMPI, wat eventueel tot het herbekijken en vergelijken van de GR-studie met 

de computerversie noopt 

3) gebruik van een versie van een verouderd en officieel niet meer voor klinische 

diagnose geschikt bevonden instrument waarvoor reeds een vervangende 

adaptieve computerversie (MMPI-2) bestaat. Wat eventueel tot onderzoek 

aanzet om te pogen een soort GR uit deze laatste versie af te leiden. De 

MMPI-2 bevat echter niet exact dezelfde items als de MMPI, en dient 

evenmin voor klinische diagnose... 

 

Een GR-programma los van een volledige MMPI moet dan zo makkelijk mogelijk 

gevonden kunnen worden door mensen die op zoek zijn naar de N/P-diagnose. Maar 

hoe?  
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Uiteraard moet in de beschrijving van GR altijd gewaakt worden over de 

toepassingsvoorwaarden en het bereik. 

 

Grid-computing en GR 

 

Het grid is net als het world wide web een toepassing van het internet (Danneels, 

2009, p.13). Grid-computing wil de rekenkracht en opslagcapaciteit van computers 

combineren, laat verschillende computers samenwerken, zodat ze een supercomputer 

vormen (p.13). Op dit moment is het grid vooral populair binnen de 

wetenschappelijke wereld (p.13). Zo maken de wetenschappers die betrokken zijn bij 

de experimenten met de LHC-deeltjesversneller – de Large Hadron Collider – gebruik 

van grid-computing om de enorme hoeveelheid gegevens te verwerken (p.13). Andere 

wetenschappers gebruiken de technologie om genomen te screenen, het bestand-zijn 

van gebouwen en bruggen tegen aardbevingen te testen of om de sterrenhemel in 

kaart te brengen (p.13).  

Met grid-computing zal het in principe mogelijk zijn alle MMPI-gegevens van alle 

patiënten (en andere) die aangesloten zijn op het grid op te vragen en wiskundig te 

bewerken. Een geheel nieuw tijdperk voor statistiek en de ontwikkeling en het 

updaten van SPRs wordt hiermee betreden. De beperkingen op steekproefgrootte die 

normaal gezien voor een betaalbaar wetenschappelijk onderzoek gelden, zullen voor 

bijvoorbeeld GR-studies merkbaar afnemen. In plaats van achthonderd gevallen, 

zullen gegevens over alle op het grid aangesloten gevallen beschikbaar worden. 

Telkens wanneer nieuwe gegevens beschikbaar worden, zal daarvan onmiddellijk 

gebruik gemaakt kunnen worden bij een nieuwe GR-studie. De berekening op elk 

moment van een SPR en zijn toepassingsvoorwaarden en bereik, op basis van MMPI-

gegevens zal op dat berekeningsmoment op een nooit geziene manier up to date zijn. 

Permanente (op elk mogelijk moment kan herberekend worden met een nieuwe 

steekproef) aanpassing en fijne afstelling van de formule wordt hierdoor veel sneller 

en op een statistisch significantere (véél grotere steekproeven) manier mogelijk. 

 

Het succes van grid-computing is afhankeling van de dichte verspreiding van dikke 

glasvezelkabels voor de datatransfer tussen de verschillende computers en de 

datacentra. De gigantische kloof tussen bestaande mogelijkheden en de praktische 

uitvoering of uitbreiding daarvan wordt opnieuw pijnlijk duidelijk. 

 

 

Niet-MMPI-gebaseerde methodes voor het bepalen van psycho-diagnostische 

constructen 

Van de genetische, genomische, evolutionaire en biologische psychiatrie tot en met de 

systeem-biologie en de evolutionaire systeem-bio-medische diagnostiek (toekomstige 

en beginnende) 

 

Genetica, genomica en proteomica 

 

Kan de huidige genomica (genomics) neurose van psychose differentiëren? Volgens 

Genetests (www.geneclinics.org) bestaan er nog geen genetische tests voor de N/P-

diagnose. Maar hoe komt dit? En wat valt er te verwachten van genetisch onderzoek 

naar de voorspelbaarheid van ziekten die onder hun symptomen een vorm van 

psychose tellen? Of uit een genomische linkage-studie naar psychoticisme, 

extraversie, neuroticisme en sociale aanvaardbaarheid (Gillespie e.a., 2008)? 

http://www.geneclinics.org/


 

 

100 

 

Wil men bepaalde ziekten kunnen voorspellen aan de hand van de genomica, dan is er 

minstens een relatie nodig tussen sommige genen, hun omgeving en de gezochte 

ziekten. Deel van een verklaring voor de huidige genetische onvoorspelbaarheid van 

de N/P-diagnose kan liggen in een N/P-definitie die te vaag is om overeen te kunnen 

komen met een welafgebakende milieu-interagerende materiële basis die enig uitzicht 

biedt op een bruikbare voorspellende waarschijnlijkheidsgraad (hoe hoog moet die 

liggen?). N/P moeten dan eerder bekeken worden als vage groepen van symptomen 

(syndromen), die in de natuur nooit zuiver voorkomen of nooit zoals in de 

handboeken beschreven, kunnen voorkomen. Dan gaat het om gebrekkig 

samengestelde psycho-pathologische constructen, wanneer gemeten naar en in relatie 

gebracht met de huidige genomica. Anders gezegd de N/P-omschrijvingen zijn nog 

niet vertaalbaar naar een plausibele genetica als bruikbare predictor. En omgekeerd, 

momenteel zijn er geen genetische en milieu-afwijkingen bekend waarmee goed 

gedifferentieerde groepen neuroses en psychoses herkenbaar worden. Dit belet niet 

dat er genomische linkage-studies (Gillespie e.a., 2008) ondernomen worden naar 

factor-analytische constructen (psychoticisme, extraversie, neuroticisme en sociale 

aanvaardbaarheid of de leugenschaal) aan de hand van een andere 

persoonlijkheidstest: Eysencks Persoonlijkheids Vragenslijst (EPV, zie onder: factor-

analytische tests). Het gaat hier om constructen die duidelijk verschillen van N/P uit 

de GR-studie. Er werd een andere constructie-methode gebruikt en het aantal gemeten 

constructen verschilt (drie en later met een schaal voor sociale wenselijkheid, vier 

constructen in plaats van enkel N/P). Hoewel Eysenck overtuigd was van een 

discontinuïteit tussen neurosen en psychosen, die tot uiting moest komen bij de 

psychometrische ontwikkeling van deze dimensies (p.1417). 

 

Eysencks persoonlijkheidsmodel bestond uit drie dimensies: psychoticisme, 

extraversie en neuroticisme (p.1416). Deze dimensies zijn onafhankelijk van 

intelligentie en verschijnen herhaaldelijk als tweede-orde of superfactoren uit 

grootschalige analytische studies (p.1416). Elke superfactor representeert een 

polygenetisch en hiërarchisch fenotype dat een continuum vormt gebaseerd op een 

aantal eerste-orde kenmerken, die zelf empirisch afgeleid en  geïntercorreleerd  

werden, en aanleiding geven tot de superfactoren erboven (p.1416). 

 

Het construct van psychoticisme werd eerst beschreven door Eysenck&Eysenck 

(1976) en werd daarna herzien om het idee te ondersteunen dat hoge scores een 

grotere waarschijnlijkheid en risico op psychotische ziekten (Gillespie e.a., 2008, 

p.1416). Ze worden best beschreven als o.a. eenzaam, geven niet om mensen,  passen 

zich moeilijk aan, inhumaan en wreed, geen gevoel en empathie, alles tezamen 

ongevoelig (p.1416). Ondanks de bedoeling van de schaal, suggereert de evidentie dat 

subjecten met een hoge score op psychoticisme wel een grotere gradatie aan 

psychotische ervaringen vertonen zoals schizotypische en paranoïde 

persoonlijkheidsstoornissen dan de controle-groepen (p.1416). Maar ze hebben niet 

noodzakelijk een hoger risico op psychose (p.1416). Bovendien ziet het er niet naar 

uit dat de fenotypische factorstructuur eenzelfde genetische structuur heeft, wat 

suggereert dat de schaal gecorreleerde maar hetorogene factoren of facetten meet 

(p.1416). 

Het aantonen van overerfbaarheid van genetische effecten van de drie 

persoonlijkheidsdimensies is een noodzakelijke voorganger voor het lokaliseren en 

identifiëren van Kwantitatieve Kenmerken-Loci (KKL, quantitative traits loci QTL, 
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p.1420). De meeste complexe fenotypes worden bepaald door meerdere genen en de 

omgeving (Sadava e.a., 2008, p.221). De verschillen tussen individuele organismen 

voor wat simpele (zoals Mendeliaanse) kenmerken betreft, zijn discreet en kwalitatief 

(p.221). De erwten in een populatie erwtplanten zijn ofwel kort ofwel lang (p.221). 

Voor de meeste complexe eigenschappen, zoals de lengte van de mens, varieert het 

fenotype min of meer continu over een bereik (korte, lange en vele mensen daartussen 

in). Zo‟n variatie binnen een populatie is kwantitatief of continu (p.221).  

In de meese gevallen is kwanitatieve variatie zowel aan genen en omgeving te wijten 

(p.221). Nakomelingen van ouders met een extreme lengte zijn meestal allemaal kort 

of lang. Maar voeding speelt ook een rol: Amerikaanse 18-jarigen zijn ongeveer 20% 

groter dan hun overgroot-vaders, wat zeker niet genetisch is (p.222).  

Genen die samen dergelijke complexe kenmerken bepalen vormen KKL (p.222). 

Menselijke karakteristieken zoals susceptibiliteit voor ziekte en gedrag worden deels 

veroorzaakt door KKL (p.222). 

De volledige verzameling van loci op een gegeven chromosoom vormt een linkage-

groep (p.223). Het aantal linkage-groepen in een bepaalde soort is gelijk aan het 

aantal homologe chromosomenparen (p.223). 

 

Gedragsgenetische studies hebben de overerfbaarheid van het construct psychoticisme 

onderzocht met zeer uiteenlopende percentages tot conclusie (Gillespie e.a., 2008, 

p.1418). Maar in alle gevallen was de genetische bijdrage tot de volwassen 

persoonlijkheid significant, terwijl de bijdrage van een gedeelde omgevings- en 

culturele factoren verwaarloosbaar was (p.1419). Met andere woorden: de 

omgevingsbijdrage tot individuele persoonlijkheidsverschillen was bijna volledig 

beperkt tot omgevingsaspecten die uniek en niet gemeenschappelijk was aan broers en 

zussen en familieleden (p.1419). 

 

Neuroticisme werd oorspronkelijk geconceptualiseerd als een kwantitatief 

persoonlijkheidskenmerk voor de definitie van iemands kwetsbaarheid voor 

verschillende neurotische stoornissen en psychologisch ongemak (p.1417). Hoge 

neuroticisme-scores worden gevonden bij personen met “emotionele instabiliteit” en 

vatbaar voor een lage zelfwaardering, angstgevoelens, depressie en schuld (p.1417). 

Deze dimensie is ook hoogst significant voor een aantal klinische gemoeds- en 

affectieve stoornissen. Eysenck argumenteerde dat er sterke evidentie bestaat voor een 

discontinuïteit tussen neurosen en psychosen (Eysenck&Eysenck, 1976). Aldus 

werden deze dimensies psychometrisch ontworpen om deze discontinuïteit weer te 

geven (Gillespie, 2008, p.1417). Eysencks persoonlijkheidsmodel kan gebruikt 

worden om individuen als normaal, neurotisch en psychotisch (waaronder ook 

personen met schizofrenie en manische depressie) te differentiëren (p.1417). Dit 

verhindert niet dat individuen met een hoge neuroticisme-score hoog of laag scoren 

op de andere dimensies, en dat alle combinaties mogelijk zijn (Gillespie e.a., 2008, 

p.1417). 

 

Evidentie voor het nagaan van de genetische bijdrage tot individuele verschillen in de 

volwassen persoonlijkheid komt uit verschillende bronnen (p.1417-8): 

- samen opgevoede tweelingsparen 

- gescheiden tweelingsparen 

- geadopteerde niet-tweelingen en hun biologische en adoptieve families 

- samen opgevoede tweelingsparen en hun familieleden: ouders, broers en 

zusters, echtgenoten, volwassen kinderen 
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De overerfbaarheid van het construct neuroticisme komen bijna allemaal op 

genetische schattingen van ongeveer 50% (p.1418). Uitgebreidere tweelingenstudies 

rapporteren ruimere schattingen van 27% tot 61% (p.1418). Genetische effecten zijn 

niet alleen significant maar waarschijnlijk ook stabiel doorheen de tijd (p.1418): (a) 

verschillende genen komen tot expressie op verschillende leeftijden tijdens de 

volwassenheid; (b) elke schijnbare verandering in volwassen gen-expressie is 

waarschijnlijk het resultaat van versterking van eerder overgeërfde 

persoonlijkheidsverschillen.  

20000 personen die de EPV voor neuroticisme tot vier keer invulden in een periode 

van 22 jaar, vertoonden een gemiddelde genetische correlatie van 0, 91 (Wray e.a., 

2007). Gelijkaardige hoog correlatieve genetische resultaten doorheen de tijd werden 

gevonden voor de adolescente persoonlijkheid met de junior versie van de EPV 

(Gillespie e.a., 2008, p.1419). 

 

Gillespie e.a. voerden een genomische scan uit naar linkages (p.1423). Deze scan 

bestond uit 726 hoog polymorfische autosomale micro-satelliet markers en 31 X-

gelinkte markers met een gemiddelde spatiëring van 5 cM (centimorgan) in 539 

families (2360 individuen). De micro-satellieten bestonden uit een combinatie van 

markers uit het ABI-prisma en Weber-genotyperende verzamelingen (p.1423). Voor 

details zie Zhu e.a. (2004). 

De genomische scan wordt met univariate en multivariate technieken geanalyseerd 

waardoor met beide methodes ontdekte linkage pieken vergeleken kunnen worden 

(Gillespie e.a., 2008, p.1423 e.v.). Voor de vergelijking met reeds gevonden pieken 

uit voorafgaandelijke linkage of associatiestudies naar verwante 

persoonlijkheidskenmerken of gecorreleerd gedrag, gebruikten Gillespie e.a. de 

Online Mendelian Inheritance in Man (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Nochtans concluderen Gillespie e.a. dat er geen genen gevonden werden die een groot 

effect hebben op één van de metingen met de junior EPV in deze linkage-steekproef 

(p.1430). Uit hun bevindingen pleiten Gillespie e.a. voor de nood aan grotere 

steekproeven om KKL met een klein effect te kunnen te detecteren (p.1430). Gillespie 

e.a. houden dus vast aan de EPV-constructen en geven hun zoektocht naar linkages 

niet op! Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een groot vertrouwen in de EPV-

constructen bestaat. De identificatie van de genen die verantwoordelijk zijn voor de 

genetische variatie in de adolescente persoonlijkheid zou voor Gillespie e.a. een 

belangrijke doorbraak voor zowel het onderzoek naar persoonlijkheid als voor de 

psychiatrische genetica betekenen, in zoverre persoonlijkheid gerelateerd is aan 

stemmings-, affectieve en psychotische stoornissen (p.1436). De eerste stap binnen dit 

proces is gerepliceerde linkage, gevolgd door gehele genomische associatiestudies 

voor het fijner in kaart brengen van de genen en de identificatie ervan (p.1436). 

Geen enkele van de linkage-pieken bereikte genomische significantie (p.1436). De 

hoogste linkage-graad voor psychoticisme werden geobserveerd op chromosomen 1, 

5, 7, 9, 10, 13 en 18 (p.1430). Voor neuroticisme: 5, 10, 12, 15, 16 en 19 (p.1430). 

Belangrijk is ook dat traditionele studie-ontwerpen waarin paren van verwanten 

(broers en zussen) willekeurig of random worden geselecteerd het veel moeilijker 

maken om met dezelfde steekproefgrootte linkage te detecteren (p.1435). Tenzij 

voldoende grote steekproeven bekomen kunnen worden via gemailde vragenlijsten 

(p.1435).  
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Een onethische hypothetische proef om de nauwkeurigheid van een definitie van een 

ziekte te testen, zou erin bestaan om de genetische defecten die in verband gebracht 

worden met een stoornis, op anderszins “normaal” embryonaal DNA aan te brengen, 

de vereiste omgevingsomstandigheden te creëren, en later de effecten op 

verschillende tijdstippen te verifiëren met de definitie. Hoe meer overeenkomsten, hoe 

sterker de definitie. Maar wat is “normaal” DNA als je weet dat elk genoom fouten 

bevat? En deze fouten in zeldzame gevallen ook voordelige mutaties opleveren. 

Gelukkig zal in de toekomst zo‟n lijdensweg misschien omzeild kunnen worden door 

de “synthetische biologie”. Waarin nieuwe organismen aan de hand van 

computermodellen en DNA-synthesemachines worden gemaakt (Beel, 2009, p.7). 

Wanneer zo‟n computermodel voor de mens bestaat, zullen definities misschien in de 

computersimulaties getest kunnen worden. Aangenomen dat complexe genen-

omgevingsinteracties eveneens gesimuleerd kunnen worden tijdens een gesimuleerd 

groeiproces. 

 

In principe is het mogelijk een onderzoek te doen naar de genetische gelijkenissen 

tussen GR-gediagnosticeerde gevallen in beide groepen, om daarna na te gaan hoe 

genetisch voorspelbaar de N/P-diagnoses dan worden. Sommige onderzoekers van 

een ontwikkelingscentrum voor genetische tests (Genetests) vertrekken bij de 

testontwikkeling van sommige syndromen van de pre-genetische klinische diagnose. 

Bijvoorbeeld het gebruik van de klinisch diagnostische criteria voor het klassieke 

Rett-syndroom (Christodoulou, 2009). Deze werden reeds ontwikkeld 

voorafgaandelijk aan de ontdekking van de genetische basis van het syndroom. 

Als testontwikkelaars de N/P-diagnose aanpakken, hoeven zij niet uit te gaan van de 

GR-definities. In het geval van het Rett-syndroom werd niet uitgegaan van een SPR 

(zo die al bestaat voor Rett). Door toenemende ervaring werd duidelijk dat vrouwen 

met MECP2-mutaties een veel ruimer fenotype vertonen dan oorspronkelijk in de 

klinisch diagnostische criteria beschreven. Het werd duidelijk dat niet alleen de 

vrouwen die aan alle diagnostische criteria voor Rett-syndroom voldeden, geklasseerd 

moesten worden als typisch of klassiek Rett-syndroom. Ook een variant van het Rett-

syndroom die al of niet ernstiger kan zijn dan de klassieke vorm, moet inbegrepen 

worden. (Christodoulou, 2009).  

Hieruit mag voorzichtig besloten worden dat testontwikkelaars soms vertrekken van 

een klinische omschrijving met diagnostische criteria (al dan niet afkomstig uit een 

algemeen aanvaarde gouden maatstaf), die gaandeweg gecorrigeerd wordt naarmate 

de symptomatologie van steeds meer gevallen met bijvoorbeeld een bepaalde mutatie 

bestudeerd worden. Met andere woorden, bestaande diagnostische criteria worden 

bijgesteld door nieuwe informatie uit onder meer genetisch verwante gevallen. 

 

Samen met definitorische problemen kunnen nog andere factoren zoals variabiliteit in 

fenotypische manifestaties van mutante genen, de genomische voorspelbaarheid van 

bepaalde ziektes omlaag brengen (Thompson&Thompson, 2004, p.62). Deze 

verschillen in expressie leiden vaak tot moeilijkheden in de diagnose en de 

interpretatie van de stamboom (p.62). Er zijn drie afzonderlijke manieren waarop 

zulke verschillen in expressie kunnen voorkomen: gereduceerde penetrantie, 

variabele expressiviteit en pleiotropie (p.62). 

Penetrantie is de waarschijnlijkheid dat een gen überhaupt een fenotypische expressie 

zal hebben. Als de frequentie van een expressie van een fenotype kleiner is dan 100% 

- d.i. als sommigen met het geschikte genotype compleet geen expressie daarvan 

hebben – dan vertoont het gen een gereduceerde penetrantie. Penetrantie is dus een 



 

 

104 

alles-of-niets concept. In statistische termen: het percentage van de mensen met een 

bepaald genotype die daadwerkelijk, op z‟n minst in een bepaalde mate getroffen zijn. 

Expressiviteit is de ernst van de expressie van het fenotype. Als de ernst van de ziekte 

verschilt onder mensen met hetzelfde genotype, dan heeft het fenotype een variabele 

expressiviteit. Zelfs onder bloedverwanten kan een ziekte variëren voor wat de ernst 

van eender welke manifestatie betreft. 

Als één enkel abnormaal gen of genenpaar verschillende fenotypische effecten 

produceert, zoals welke orgaansystemen betrokken zijn en welke bijzondere tekenen 

en symptomen zich voordoen, dan is hun expressie pleiotroop. Elk gen heeft slechts 

één primair effect: het dirigeert de synthese van een polypetide-keten of een RNA-

molecule. Uit dit primair effect kan echter een veelheid aan gevolgen voortkomen. 

Zelfs onder bloedverwanten kunnen twee individuen die dezelfde mutante genen 

dragen, tekenen en symptomen gemeen hebben, terwijl andere ziekte-manifestaties 

veel kunnen verschillen, afhankelijk van welke vezels of organen toevallig getroffen 

zijn in beide verwante individuen. Voor de meeste pleiotropische stoornissen is de 

connectie tussen de verschillende manifestaties noch voor de handliggend noch goed 

begrepen (p.62). 

 

Bijvoorbeeld negatieve resultaten uit studies naar correlaties tussen genotype en 

fenotype, en gegevens omtrent de penetrantie van het Rett-syndroom vergallen het 

voorspellingsfeest. Dergelijke correlatie-studies leveren inconsistente resultaten op 

(Christodoulou, 2009). Soms vertonen vrouwen die obligaat heterozygoot zijn voor 

een pathogene MECP2-mutatie geen klinische evidentie voor een abnormaal 

neurologisch fenotype – het resultaat van een beschermende, scherpe X-chromosoom 

inactivatie (Christodoulou, 2009). 

 

Ons lichaam is opgebouwd uit zo‟n tien biljoen (10
13

) cellen (Beel, 2009, p.4). In elk 

van hen bevindt zich een code die het grootste deel van onze eigenschappen bepaalt 

en de belangrijkste functies in ons lichaam regelt (p.4). De code is het recept voor de 

productie van eiwitten, de stoffen die bijna alle belangrijke processen en activiteiten 

in ons lichaam uitvoeren (p.4). In cellen die aan het delen zijn, komt DNA voor onder 

de vorm van chromosomen, korte staafjes sterk opgerolde  DNA-strengen (p.4). DNA 

of dexoxyribonucleïnezuur (DesoxyriboNucleic Acid) is opgebouwd uit vier basen 

die elkaar in een bepaalde volgorde opvolgen. De vier basen zijn: adenine (A), 

cytosine (C), guanine (G) en thymine (T). RNA – ribonucleïnezuur of 

RiboNucleicAcid – kopieert de code die ligt opgeslagen in het DNA en lijkt erg op 

DNA, maar bestaat uit één streng in plaats van twee en bevat Uracyl (U) waar DNA T 

bevat (p.4-5). Vanwege dit kopiëren kreeg RNA de toepasselijke naam boodschapper- 

of messenger-RNA (mRNA). 

De volgorde van de basen bepaalt welk eiwit wordt aangemaakt. Een stukje van het 

DNA dat instaat voor de vorming van één eiwit noemen we een gen (p.4). De 

verzameling van al het DNA van een organisme noemen we het genoom (p.4). 

 

De klassieke genetica bestudeert hoe genen eigenschappen bepalen, en hoe die 

eigenschappen van generatie op generatie worden overgeërfd (p.5). Die benadering 

heeft de laatste jaren plaats gemaakt voor “genomics” of de genomica, de wetenschap 

die zich bezighoudt met het functioneren van het genoom in brede zin. Daarbij ligt de 

klemtoon op de interactie met de omgeving (p.5). Wetenschappers bestuderen onder 

meer de oorzaken en het verloop van ziektes en de werking en bijwerkingen van 

nieuwe geneesmiddelen (p.5). Het onderzoek blijft niet beperkt tot het genoom van de 
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mens. Ook andere dieren, planten en micro-organismen worden onder de loep 

genomen. Biotechnologen bestuderen hun genoom om aan ras- en gewasveredeling te 

kunnen doen en om ze nuttige stoffen te laten produceren, zoals medicijnen, vitamines 

of bouwstenen voor kunststoffen (p.5).  

 

Genetische tests kunnen fouten in ons DNA opsporen, maar maken het zelden of nooit 

(?) mogelijk om met zekerheid te zeggen of we ziek zullen worden. FISH is een 

techniek voor het opsporen van fouten in ons DNA (p.13). Parallel aan de 

encyclopedie (als het genoom): op een karyogram of chromosomenkaart zie je enkel 

of er een boekdeel ontbreekt, dubbel voorkomt of slecht is ingebonden en met FISH 

kan je al verplaatste, ontbrekende of toegevoegde pagina‟s opsporen (p.13).  

Met Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) kunnen afwijkingen in chromosomen 

worden opgespoord (p.13). Onderzoekers maken een kopie of kloon van een bepaalde 

DNA-sequentie – een “probe” – en merken dat stukje met een fluorescerende stof 

(p.13). Het gemarkeerde en gekloneerde DNA wordt nu gehybridiseerd met het 

onderzochte chromosomaal DNA (Thompson&Thompson, 2004, p.46). Bij 

hybridisatie worden twee complementaire enkelvoudig gestrengde nucleïne-

zuurmolecules tot verbindingen gevormd naar base-paarvormingsregels (A met T of 

U, G met C) en worden zo een dubbel-gestrengde molecule (p.34). Complementair 

DNA is synthetisch DNA aangemaakt door een speciaal DNA polymerase-enzym 

bekend als “reverse transcriptase”, dat boodschapper-RNA (mRNA) als vorm 

gebruikt (p.34). Een enzym is een eiwit met aan de oppervlakte chemische groepen 

die zo geordend zijn dat zij het enzym tot catalyst maken voor een chemische reactie 

(Sadava e.a., 2008, p. G-10). 

Chemisch gezien gaat het bij hybridisatie wellicht om een waterstofverbinding: 

molecules die als basis van interactie een waterstofatoom delen (p.26). 

Waterstofverbindingen kunnen gevormd worden binnen of tussen molecules met 

polaire covalente verbindingen (p.29). Een covalente verbinding wordt gevormd 

wanneer twee atomen stabiele electronenaantallen bereiken in hun buitenste schil door 

het delen van één of meerdere electronenparen (p.25). 

Bij FISH wordt DNA uit chromosomen in metafase ter plekke (“in situ”) 

gedenatureerd op de testplaatjes (slides) om beide strengen van het DNA bloot te 

stellen aan hybridisatie met de gemarkeerde probe (Thompson&Thompson, 2004, 

p.46). Bij denaturisatie vallen beide DNA-strengen vaneen onder invloed van o.m. 

hoge temperaturen en bepaalde chemicaliën (Sadava e.a., 2008, p.48). Hybridisatie 

leidt tot renaturisatie onder omstandigheden van temperatuur en zoutconcentratie die 

enkel correcte base-paring tussen de DNA-strengen toelaten (Thompson&Thompson, 

2004, p.40-1). 

Een veel gebruikt type probe bij FISH is een aaneengeschakelde genomische 

sequentie, die gekloneerd wordt als een invoeging in een cosmide-, BAC- (Bacterieel 

Artificieel Chromosoom) of YAC- (Yeast Artificial Chromosome of kunstmatig 

gistchromosoom) vector die hybridiseert op de locatie van de probe-sequentie op een 

paar homologe chromosomen (Thompson&Thompson, 2004, p.47). Een vector is een 

DNA-molecule die zich autonoom kan repliceren in een gast zoals bacteriële of 

gistcellen, waaruit het daarna ter analyse geïsoleerd kan worden in pure vorm (p.35). 

Kloneren van menselijke DNA-fragmenten in een vector door middel van restrictie-

enzymen en DNA-ligase (een enzym dat instaat voor het vervolledigen van de 

fosfordiëster ruggegraten op elk van de strengen), laat de vermenigvuldiging toe van 

het gekloneerde fragment samen met de vector-molecule (p.35). Omdat replicerende 

vectoren vaak een groot aantal kopieën per cel kunnen halen en bacteriële en gist-
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gasten onbeperkt kunnen aangroeien in een labo, kunnen enorme hoeveelheden 

interessante DNA-sequenties bekomen worden (p.35-6).  

Een FISH-probe kan ook een complexe mengeling van DNA zijn uit een deel van een 

chromosoom-arm, een volledige chromosoom-arm of zelfs een geheel chromosoom ( 

chromosome “painting” probes, p.47). Chromosomale aandoeningen komen bekeken 

als groep vaak voor, ongeveer 7 op 1000 levend geboren kinderen en 

verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle spontane eerste trimester abortussen 

(p.2).  

De probe zal zich binden aan het overeenkomstige DNA-stukje op het chromosoom, 

dat daardoor onder een fluorescentiemicroscoop zal oplichten (Beel, 2009, p.13).  

Door de fluorescentie kan de locatie van de DNA-sequentie worden bepaald, en wordt 

duidelijk of een stukje DNA ontbreekt of van plaats is gewisseld (p.13). Het nadeel 

van deze techniek is dat enkel stukjes DNA die in het geval van afwijkingen tot 

bepaalde ziektes kunnen leiden, worden gescreend (p.13). Je vindt dus enkel de 

genetische defecten waarnaar je met de probes zoekt (p.13). DNA-diagnostiek is de 

verzamelnaam voor nog gevoeligere moleculaire tests dan FISH, die subtiele 

schrijffouten in het genoom aan het licht kunnen brengen (p.13). Waarschijnlijk 

zullen vooral deze laatste soort testen belangrijk blijken bij de verdere ontwikkeling 

van een genomica of bij een nog alomvattendere systeem-bio-medische diagnostiek. 

De eerste vragen die bijvoorbeeld bij de pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 

worden gesteld zijn (Delle Chiaie, 2009):  

1) Is PGD mogelijk? Is de mutatie gekend? 

2) Is PGD aanvaardbaar? Rekening houdend met o.a. de conditie van de patiënt 

en de leefijd van de vrouw. 

 

Wanneer men sommige psychiatrische genetische constructen via PGD zou willen 

nagaan, dan zit men op het gevoeligste moleculair testniveau. Het niveau van 

mutaties. Dit zijn veranderingen van de basenvolgorde tijdens het kopiëren van ons 

volledig genoom bij elke celdeling in ons lichaam (Beel, 2009, p.11). Er wordt een 

lettertje te veel of te weinig overgeschreven (p.11). Als er maar één letter gewijzigd 

is, spreken we van een puntmutatie, maar mutaties kunnen ook grotere delen van het 

genoom beïnvloeden (p.11). Zo spreken we bijvoorbeeld van deletie als grote stukken 

van genen wegvallen of insertie als er stukken toegevoegd worden (p.11). Al leidt niet 

elke mutatie tot een afwijking (p.11). Eiwitten bestaan vaak uit ketens van honderden 

aminozuren. Verschillende mutaties kunnen dus aanleiding geven tot verschillende 

fouten in één eiwit (p.11). 

Radio-actieve straling en bepaalde chemische stoffen, bijvoorbeeld uit tabaksrook, 

uitlaatgassen en verkoold vlees, maar ook overmatig zonlicht en bepaalde virussen 

kunnen het DNA beschadigen. Als die schade niet of fout wordt hersteld, kan een 

verkeerde base worden ingebouwd (p.11). 

 

Op dit moment zijn voor een zeshonderdtal ziektes tests beschikbaar die naar 

genetische defecten speuren (p.14). Het gaat zowel om defecten bij aangeboren als bij 

verworven ziektes (p.14). De tests die de fouten in ons genoom aan het licht brengen, 

worden onderverdeeld naargelang hun doel (p.14): diagnostische (waaronder 

genetische screening van pasgeborenen), predictieve, dragerschaps- en pre-natale tests 

(waaronder PGD). Al deze soorten tests kunnen ingezet worden bij de ontwikkeling 

van een genomische psychiatrie. Van al deze soorten tests kan gezegd worden dat zij 

aan predictie doen. In die zin zijn het eigenlijk allemaal predictieve tests. 
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Diagnostische tests, ook wel confirmatie- of uitsluitingstests, bevestigen een diagnose 

als de patiënt al symptomen heeft. Als een arts vermoedt dat een patiënt aan een 

bepaalde afwijking lijdt, kan een onderzoek van het genoom dat vermoeden 

bevestigen als de genetische fout aan de basis van de ziekte aanwezig blijkt te zijn 

(p.14).  

Je kan zeggen dat de doorslaggevende diagnostische test uiteindelijk de predictie 

omtrent het ziekte-verloop doet, eerder dan het vermoeden van de arts dat op een 

andere manier verantwoord wordt. Diagnostiek kan bekeken worden als een vorm van 

predictie. De predictie (desnoods enkel) op basis van de doorslaggevende, uitsluitende 

genetische test dat je specifieke ziektegebonden symptomen hebt of deze in de 

toekomst zal ontwikkelen. Onderzoek door een arts kan ook de diagnose door een 

genetische test bevestigen, in plaats van de omgekeerde volgorde. 

Bij genetische screening van pasgeborenen wordt geprobeerd alle kindjes 

genotypisch te testen op een ziekte. Het beste voorbeeld is misschien een test op 

fenylketonurie (FKT) die het mogelijk maakt de ziekte in pasgeborenen op te sporen 

zodat preventieve behandeling tegen mentale retardatie kan opgestart worden, maar 

pilootstudies voor screening-methodes voor sikkel-celanemie en cystische fybrose 

zijn onderweg en andere ziektes zullen zekerlijk volgen (Sadava e.a., 2008, p.384-5). 

In België is er nog geen genetische screening van pasgeborenen verplicht (De Baere, 

2009, mondelinge communicatie). Pasgeborenen met FKT hebben een normaal 

fenotype omdat een teveel aan fenylalanine in hun bloed voor de geboorte diffundeert 

doorheen de placenta naar moeders circulatoir systeem (Sadava e.a., 2008, p.384). Na 

de geboorte begint de baby proteïne-rijk voedsel (melk) te consumeren en zijn eigen 

eiwitten af te breken, waardoor na enkele dagen breinschade optreedt en 

onbehandelde kinderen met FKT zwaar mentaal achterlijk worden (p.384). Bij vroege 

detectie kan FKT behandeld worden door een speciaal dieet met een laag 

fenylalanine-gehalte (p.384). Uit de bloedafname van de pasgeborenen wordt DNA 

onttrokken en via PCR (zie onder) vermenigvuldigd, waarna testing op genetische 

mutaties volgt (p.385).  

 

Predictieve tests geven informatie over de kans dat iemand op latere leeftijd een 

bepaalde ziekte zal krijgen (p.14). In het geval van sommige monogene aandoeningen 

kan dat met zekerheid (!) worden gezegd (p.14). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

ziekte van Huntington, wellicht een – niet uitsluitend – “psychiatrische” ziekte: wie 

drager is van de mutatie, krijgt de ziekte zeker. Hier is Beel ietsje onvoorzichtig. 

Voorzichter luidt:  

Als de genetische test correct is uitgevoerd, 

En als je drager blijkt, 

En als je lang genoeg leeft voorafgaandelijk aan de typische ziekte-ontwikkeling, 

En als de medische wetenschap ondertussen geen geschikte gentherapie, nano-bot of 

systeem-bio-medische oplossing heeft ontwikkeld, 

Dan krijg je naar alle waarschijnlijkheid de ziekte van Huntington. 

 

In dat geval spreken artsen over een “pre-symptomatische diagnose” (p.14). Andere 

ziektes in deze groep zijn familiale adenomatosische polypose en meervoudige 

endocriene neoplasie (www.genetestss.org, 2005). Pakweg 5000 aandoeningen zijn 

monogenetisch. Als het defecte gen bekend is, kunnen deze aandoeningen met min of 

meer volledige zekerheid voorspeld worden (Starckx, 2008, p.38). Samen een 

frequentie van ongeveer1% in de totale bevolking (Sadava e.a., 2008, p.379). 

 

http://www.genetestss.org/
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In dergelijke gevallen is het moeilijk in te zien hoe een SPR die geen rekening houdt 

met het genetisch testresultaat, beter zou kunnen voorspellen dan de predictieve 

genetische test. Natuurlijk kan een SPR ontwikkeld worden die wél rekening houdt 

met het genetische testresultaat, een genetische SPR. Er zijn echter twee opvallende 

verschillen met de SPRs van B&T: 

1) De genetische SPR bevat wél één of meerdere oorzakelijke predictoren. Het 

zouden dus voorbeelden van SPRs zijn waarvoor predictie en een oorzakelijke 

verklaringsfactor(en) wél samenkomen.  

2) Slechts één of een laag aantal predictoren in de genetische SPR. Als het gaat 

om SPRs met slechts één predictor, dan kan men zich de vraag stellen of het 

wel de moeite loont de SPR te ontwikkelen. Een regel die stelt: “Voer de 

genetische predictieve test uit voor een bepaalde psychiatrische ziekte”; 

voldoet doet even goed dan de formule van de SPR. Enkel wanneer één of 

meerdere predictoren de voorspelling nog zou kunnen verbeteren, kan de SPR 

verkozen worden boven het uitsluitend uitvoeren van de test. Maar kan men in 

het geval van pre-symptomatische diagnose nog één of meerdere verbeterende 

predictoren vinden? 

 

Ook andere monogene aandoeningen worden veroorzaakt door een mutatie in één gen, 

maar als die voorkomt is het nog niet zeker dat de drager ook werkelijk ziek wordt 

(Beel, 2009, p.14). In dat geval gaat het om een “predispositietest”, die enkel een 

sterk verhoogd risico op de aandoening kan blootleggen (p.14). Monogenetische of 

monogene ziektes (door single-gene defects) zijn individueel bekeken zeldzaam, maar 

als groep toch verantwoordelijk voor een significant deel van de ziektes en de doden 

(Thompson&Thompson, 2004, p.2). Wanneer de populatie als geheel wordt genomen, 

krijgt twee procent van de populatie te maken met monogene afwijkingen tijdens een 

gehele levensduur (p.2).  

 

Nog minder zekerheid is er in het geval van multigenetische of multifactoriële 

aandoeningen, en predictieve tests die ze kunnen opsporen zitten nog volop in de 

onderzoeksfase (Beel, 2009, p.14). Multigenetische ziektes worden veroorzaakt door 

afwijkingen in verschillende genen (p.11). De term wordt gebruikt om ziektes aan te 

duiden die door een combinatie van verschillende genetische afwijkingen worden 

veroorzaakt (p.11). Een multifactoriële ziekte wordt veroorzaakt door een samenspel 

van genen, levensstijl en omgevingsfactoren. Omdat voor vele aandoeningen nog 

onbekend is welke genen een rol spelen, hoe groot die rol is en hoe de genen elkaar 

beïnvloeden, blijft het erg moeilijk om te bepalen hoe groot het risico op een bepaalde 

aandoening precies is (p.11). Mutaties in de genen die bij de aandoening betrokken 

zijn, geven enkel aan dat de persoon in kwestie een hogere vatbaarheid voor de 

aandoening heeft. Veel hangt namelijk nog af van de omgevingsfactoren (p.14). In 

zo‟n geval spreken artsen van een “susceptibiliteitstest” (p.14). Schattingen over de 

impact van multifactoriële aandoeningen variëren tussen 5 procent in de pediatrische 

populatie tot 60 procent in de gehele populatie (Thompson&Thompson, 2004, p.2).  

Je kunt je afvragen of je veel bent met dit soort testen. Vanaf welk verhoogd risico-

percentage moet ik wat doen? Welke conclusies kunnen verbonden worden aan een 

verhoogd risico? Is het mogelijk dat ik een hoger risico heb dan de gemiddelde 

persoon op een bepaalde ziekte, en toch gezond ben? D.i. een uniek en op bepaalde 

punten sterk van het gemiddelde afwijkende genetisch profiel heb. Daartegenover 

staat natuurlijk dat eventuele klassiekere niet-genetische testen wellicht geen 
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preciezere voorspellingen kunnen doen. Zij kunnen ook slechts over een vatbaarheid 

voor, een verhoogd risico op of de waarschijnlijkheid op een ziekte spreken. 

 

Een dragerschapstest is een predictieve test die wordt toegepast om na te gaan of 

iemand drager is van een mutatie die tot een recessieve monogene aandoening, zoals 

mucoviscidose kan leiden (Beel, 2009, p.14). Dat gebeurt vooral om een volgende 

generatie voor de ziekte te behoeden (p.14). Wie bijvoorbeeld drager is van een 

gemuteerd gen dat muco veroorzaakt, zal de ziekte zelf niet krijgen (p.14). Aangezien 

het om een recessieve aandoening gaat, zijn daar twee gemuteerde genen voor nodig. 

Als beide partners de mutatie dragen, is de kans 1 op 4 dat een kind de ziekte zal 

hebben (p.14). Dat kan een belangrijke overweging zijn bij de beslissing aan kinderen 

te beginnen of een pre-natale test te overwegen (p.14). 

 

Sommige genetische diagnoses komen relatief vaak voor, en het onderscheid tussen 

diagnostische en predictieve tests is niet strikt (www.genetests.org., 2005). 

Bijvoorbeeld, heriditaire hemochromatose is een autosomale recessieve afwijking met 

een ijzeroverlast veroorzaakt door mutaties in het HFE-gen, met een drager-frequentie 

van de meest voorkomende mutatie van één op elf in een populatie van Noord-

europese origine (www.genetests.org., 2005). Initieel manifesteren zich niet-

specifieke symptomen zoals vermoeidheid, gewrichtspijn, buikpijn die behandelbaar 

zijn met periodische flebotomie (afname van één of twee bloedeenheden!). Maar de 

penetrantie van HFE-genotypes gerelateerd aan ijzeroverlast, en daardoor ook de 

prevalentie (het voorkomen van) van klinische hemochromatosis is momenteel 

onzeker. Vroege diagnose kan bepaalde complicaties (cirrose, cardiomyopathie, 

diabetes) vermijden, maar spoort ook mensen op die zonder behandeling misschien 

goed bleven. De diagnose stelt een verhoogd risico vast op toekomstige complicaties 

door ijzeroverlast, en mogelijke voordelen bij preventieve zorg (www.genetests.org., 

2005). 

 

Pre-natale tests maken gebruik van embryonaal DNA. Hoe krijg je het DNA van een 

embryo in handen? Dat kan door een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest uit te 

voeren (p.14). In het eerste geval wordt een kleine hoeveelheid van het vruchtwater 

waarin het embryo ronddobbert, afgenomen (p.14). In het tweede geval worden 

stukjes van het weefsel dat de placenta zal vormen weggenomen (p.14). Het genetisch 

materiaal is in beide gevallen identiek aan dat van het embryo (p.14). Beide ingrepen 

kunnen een miskraam veroorzaken, dus moet goed worden afgewogen of dat risico 

wordt genomen (p.14). 

Een pre-natale test kan ook uitgevoerd worden op een embryo dat door 

proefbuisbevruchting tot stand is gekomen (p.14). In dat geval gaat het om een “pre-

implantatietest” (zie hoger: PGD). Bij een embryo in het zes- tot tiendelig stadium 

worden dan één of twee cellen weggehaald voor onderzoek (p.14). Het embryo kan 

die cellen door delingen vervangen (p.14). Dankzij de PCR-techniek is onderzoek op 

een cel mogelijk. Met Polymerase Chain Reaction of PCR kunnen delen van een gen 

die onderzocht moeten worden op mutaties, worden vermenigvuldigd (p.14). Een 

natuurlijk enzym, DNA-polymerase, vermenigvuldigt het stukje DNA miljoenen 

keren (p.14). In een eeste stap wordt de temperatuur in het reageerbuisje met de 

ingrediënten verhoogd, zodat de dubbele DNA-helix uit elkaar valt. In een tweede 

stap worden er “primers” toegevoegd, synthetische stukjes DNA waarvan de 

basenvolgorde complementair is aan de basenvolgorde van de uiteinden van het stukje 

DNA dat je wil vermeerderen (p.14). Eindigt dat bijvoorbeeld op –AAGTCCT-, dan 

http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
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zal de primer de code –TTCAGGA- hebben (p.14). Daardoor zullen de primers zich 

aan de uiteinden van het te kopiëren stukje DNA binden. In de derde en laatste stap 

wordt de temperatuur opnieuw verhoogd. Daardoor gaat het enzym “DNA-

polymerase” van de twee enkele strengen opnieuw dubbele strengen maken (p.14). Na 

dat proces heb je je stukje DNA dus dubbel, en door herhaling massa‟s kopieën. 

 

Genetische tests zijn voor hun voorspelkracht dus afhankelijk van eigenschappen van 

hetgeen zij uiteindelijk willen detecteren: genetische ziekten. Genen beïnvloeden het 

risico op ziekte in een breed spectrum (www.genetests.org, 2005). Aan ene uiterste 

van het spectrum zijn er de ziektes die gewoonlijk als “genetisch” bestempeld worden 

- zoals sikkelcelanemie, Duchenne spierdystrofie en Down-syndroom – die vooral 

veroorzaakt worden door genetische verschillen. Aan het andere uiteinde de ziektes 

die vooral te wijten zijn aan het blootstaan aan omgevingsfactoren: longkanker en 

bepaalde vormen van pokken. Daartussen bevinden zich de meeste ziekten waaronder 

kanker, dementie, diabetes mellitus, cardio-vasculaire ziektes, waaraan zowel 

genetische als omgevingsinvloeden bijdragen (www.genetests.org, 2005). Maar zelfs 

de zogenaamde omgevingsziekten worden in een bepaalde mate door genetische 

factoren beïnvloed (www.genetests.org, 2005). Het is waarschijnlijk dat beide 

mechanismen een rol spelen bij de genetische bijdrage tot de meest voorkomende 

ziekten (www.genetests.org, 2005). 

 

Er zijn minstens twee soorten verbonden problemen met huidige genetische tests die 

blijven bestaan bij verdere toekomstige ontwikkelingen zoals genomische 

diagnostiek: 

1) Problemen met het gebruik van de op evidentie-gebaseerde geneeskunde of 

EBM (Evidence-Based Medicine) in de genetica (www.genetests.org, 2005).  

 

2) Ethische problemen met en vragen naar de zinvolheid van sommige genetische 

testen (www.genetests.org, 2005; Beel, 2009; Thompson&Thompson, 2004). 

Hieronder vallen o.a. problemen met de confidentialiteit en het recht op 

informatie (De Baere, 2009). Maar ook de ethische dimensie van de aard van 

de geleverde informatie; van de betrouwbaarheid van de informatie; van het 

beschikkingsrecht ervan; de gevaren van ongebreidelde screening en 

dilemma‟s van arts en patiënt (Vermeersch, 2009). Bovenal is er het altijd 

aanwezige gevaar voor de geleidelijke en daarna drastische vernietiging van 

zogenaamd “minderwaardige genetische profielen”. Als een uiterst gevolg van 

genetische discriminatie, uit de hand gelopen eugenetica en 

onwetenschappelijkheid. 

 

EBM verwijst naar klinische besluitvorming die gebaseerd is op de beste beschikbare 

evidentie over resultaten in de gezondheidszorg. Er werden schalen ontworpen voor 

het evalueren van de kwaliteit van de evidentie (www.genetests.org, 2005): 

 

 De beste evidentie voor het evalueren voor medische interventies komt 

uit deugdelijk ontworpen gerandomiseerde klinische proeven: RCTs of 

Randomised Clinical Trials. 

 De beste evidentie voor het evalueren van prevalentie en risico‟s komt 

uit grote populatie-gebaseerde steekproeven uit dezelfde populatie als 

de patiënt in kwestie. 

http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
http://www.genetests.org/
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 De beste evidentie voor de diagnostische accuraatheid van een test 

komt uit studies waarin de test vergeleken wordt in representatieve 

getroffen en ongetroffen populaties. Bijzondere aandacht is nodig voor 

de populaties die dienen als bron voor de gevallen en de controle-

groepen, en ook voor de klinische metingen die gebruikt worden bij het 

definiëren van getroffen en ongetroffen personen. 

 

Toepassing van de EBM-principes op de genetica, levert volgende beperkingen in 

volgende deelgebieden op (www.genetests.org, 2005): 

 Prevalentie. Vele genetische ziekten zijn zeldzaam en daardoor moeilijk te 

bestuderen. 

 Genotype-fenotype correlatie. De correlatie tussen het genotype (de specifieke 

varianten aanwezig in een gen) en het fenotype (de klinische manifestaties) 

van een persoon is niet altijd voorspelbaar. De traditionele verklaring voor 

genetische ziekte is dat een mutatie in een bepaald gen leidt tot de productie 

van een abnormaal eiwit, of het ontbreken van een eiwit, wat op zijn beurt 

ziekte veroorzaakt. Vele genetische ziekten beantwoorden aan dit model. 

Verdergezet genetisch onderzoek heeft de complexiteit van de relatie tussen 

genotype en fenotype doen verschijnen. 

Genetici gebruiken termen om deze complexiteit te beschrijven: onvolledige 

penetrantie, variabele expressiviteit en pleiotropie (zie hoger). 

De zeldzaamheid van deze fenomenen werd lange tijd aangenomen, maar nu 

suggereren moleculaire studies dat zij vaak voorkomen, zelfs in klassieke 

ernstige genetische ziektes. Zo kan een longziekte bijvoorbeeld sterk in ernst 

variëren onder mensen met hetzelfde genotype voor cystische fybrose 

(Salvatore e.a., 2002). 

Steeds meer worden genotypes ontdekt die eerder als één van de risico-

factoren beschouwd worden, dan als indicatoren van een genetische ziekte. 

Bijvoorbeeld: het geschatte risico op een veneuze trombose voor een persoon 

met factor V Leiden is 10% tot 12% (Juul e.a., 2004). 

 Uitkomsten (outcomes) van behandeling. Informatie over de resultaten van de 

behandeling van een genetische ziekte is vaak beperkt, en RCTs zijn vaak 

ondoenbaar. Voor vele genetische aandoeningen zijn de behandelingsopties 

vaak beperkt of onbestaand. Voor die aandoeningen worden testen vooral 

gebruikt als diagnostische test of om informatie omtrent het genetisch risico 

aan de familie door te geven. 

Een bijkomend probleem bij het bestuderen van genetische ziekten is dat de 

initiële studies onderhevig kunnen zijn aan selectie-biases. Bijvoorbeeld de 

schatting van het kankerrisico via BRCA1 en BRCA2-mutaties was hoger in de 

initiële studies - gebaseerd op de hoge-risico-families uit de referentiecentra – 

dan in latere populatie-gebaseerde studies (Antoniou e.a., 2003). 

 

Kleine aantallen zijn niet de enige hindernissen voor de RCT-evaluatie van 

behandeling. De verwachting van een gunstige behandeling kan voor sommige 

genetische aandoeningen groot genoeg zijn, zodat RCT ethisch 

onaanvaardbaar wordt. (Bij een RCT krijgen niet alle patiënten een 

behandeling, enkel de toevalsmatig aangeduide). Zoals in het geval van vroege 

screening via colonoscopie op een bepaalde vorm van erfelijke darmkanker. In 

andere gevallen is een RCT onmogelijk omdat patiënten de interventie 

(bijvoorbeeld een profylactische mastectomie) onaanvaardbaar vinden. 

http://www.genetests.org/
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Behandeling met medicijnen voor genetische aandoeningen kunnen op 

beperkte gegevens gebaseerd zijn. Er zijn klinische testen vereist bij de 

goedkeuring van nieuwe medicijnbehandelingen, maar een RCT voor  

zeldzame aandoeningen is niet altijd vereist, en resultaten kunnen beperkt zijn 

tot intermediaire biologische metingen. Bijvoorbeeld: vervangtherapie voor 

alpha-antitrypsine tekort werd goedgekeurd op basis van klinische studies (op 

basis van o.a. observationele gegevens) die aantoonden dat vervangtherapie 

dezelfde serumniveaus kon behouden bij mensen met een ernstig tekort, in 

plaats van op basis van verbeterde klinische resultaten. 

Zonder RCT blijven onzekerheden over de optimale praktijk bestaan, vooral 

over de timing van de behandeling en de selectie van patiënten die er het 

meest waarschijnlijk baat bij hebben. 

Merk op dat er zelfs met RCTs uiteraard onzekerheden blijven bestaan. 

Ethische problemen met RCTs kunnen o.a. betrekking hebben op de 

geïnformeerde toestemming, conflicten tussen de rol van arts en die van 

wetenschapper, placebo‟s en het bijhouden (monitoring) en tijdig afbreken van 

het experiment (Armitage&Colton, 2005, , p.1776-8).  

 

Voor vaak voorkomende complexe afwijkingen zoals cardiovasculaire 

aandoening of CVA kunnen observationele gegevens niet als standaard 

aanvaard worden. Vele genetische tests kunnen individuen met een verhoogd 

risico op  CVA opsporen, maar zijn meestal minder informatief dan 

intermediaire risico-metingen zoals vet-profielen, die de effecten van zowel 

genotype, dieet en andere levensstijlfactoren omvatten (Humphries e.a., 2004). 

Zelfs een genetische test die een aanvaarde onafhankelijke risico-factor is, kan 

een lage klinische utiliteit hebben. Bijvoorbeeld: factor V Leiden (FVL) geeft 

een verhoogd risico op veneuze trombo-embolisme, maar RCTs duiden erop 

dat FVL-testing geen bruikbare leiding geeft voor anti-coagulante therapie, 

waardoor de klinische utiliteit van de test beperkt wordt (Ridker e.a., 2003). 

Deze observaties pleiten voor het belang van gecontroleerde resultaten-studies 

bij het bepalen van de klinische utiliteit van genetische tests van genen-

varianten met lage penetrantie. 

 

 Karakteristieken van de genetische test. Genetische tests kunnen DNA-

technologie gebruiken bij de evaluatie van een genotype. Maar eender welke 

andere labo-techniek om indicatoren te vinden van overgeërfde aandoeningen 

wordt als genetische test beschouwd. Evidentie voor genetische tests kunnen 

geëvalueerd worden in termen van analytische en klinische validiteit, en 

utiliteit:         

  

 Identifieert de test de gezochte genetische variant op een accurate manier? 

(analytische validiteit). Bijvoorbeeld: de accuraatheid waarmee een bepaalde 

lab-techniek een persoon met het C282Y/C282Y genotype identifieert (voor 

erfelijke hemochromatose). Analytische validiteit van moleculaire genetische 

tests is meestal zeer hoog voor de identificatie van specifieke genenvarianten. 

 Zorgt de identificatie van deze variant voor een accurate predictie van de 

aanwezigheid van of het risico op de gerelateerde klinische aandoening? 

Klinische validiteit wordt beschreven in termen van sensitiviteit, specificiteit, 

positieve en negatieve predictieve waarde (zie hoger). Voorbeelden: 
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Een diagnostische test op mututaties in het RET-gen detecteert een ziekte-

veroorzakende mutatie in 95% van de personen met medullaire endocriene 

neoplasie type2 (MEN2). Van de specificiteit wordt aangenomen dat die dicht 

bij de 100% ligt, gebaseerd op de hoge penetrantie die geobserveed wordt in 

MEN2-families, d.i. de hoge waarschijnlijkheid – dicht bij 100% - dat zich een 

ziekte zal voordoen in een individu met het ziekte-gerelateerd genotype. 

Voor een dragerschapstest is de sensitiviteit de belangrijkste parameter. Deze 

wordt geëvalueerd door te kijken naar de testprestatie in obligate dragers – dit 

zijn mensen waarvan geweten is dat zij dragers zijn, omdat zij getroffen 

kinderen hebben. Er moet rekening gehouden worden met beperkingen op de 

sensitiviteit. Zo heeft een dragerschapstest voor CF een verschillende 

sensitiviteit in verschillende raciale/etnische groepen. 

Voor een predictieve test meet de klinische validiteit de accuraatheid waarmee 

de test toekomstige klinische uitkomsten voorspelt. Deze maat is afhankelijk 

van de penetrantie van het genetisch kenmerk dat gemeten wordt en de 

prevalentie van de klinische aandoening. Bijvoorbeeld: huidige schattingen 

gebaseerd op meta-analyses van populatie-gebaseerde gegevens suggereren 

dat een vrouw met een BRCA1-mutatie, een gemiddeld risico op borstkanker 

heeft van ongeveer 65% aan de leeftijd van 70 jaar,  en 40% op eierstokkanker 

(Antoniu e.a., 2003). Gegeven dat het risico onder de 100% is, en dat er ruime 

confidentie-intervallen werden gebruikt bij deze risico-schattingen, suggereren 

deze resultaten dat er andere factoren een rol spelen, genetische of uit de 

omgeving, die het effect van deze mutaties wijzigen. 

 

 Welke resultaten zijn verbonden met de identificatie van de klinische 

aandoening?  

Klinische utiliteit verwijst naar risico‟s en baten die resulteren uit genetisch 

testgebruik. De belangrijkste beschouwingen bij het bepalen van klinische 

utiliteit zijn: 1) of de test en resulterende interventies leiden tot verbeterde 

gezondheidsresultaten onder de mensen met een positief testresultaat; en 2) 

welke risico‟s zich voordoen door het genetisch testen. 

Volledige klinische utiliteit omvat medische en sociale uitkomsten gerelateerd 

aan het testen en daaruit volgende interventies voor mensen met zowel 

positieve als negatieve testresultaten. Als er geen behandeling bestaat wordt de 

waarde van de test door de klinische validiteit bepaald, en kan de test gebruikt 

voor diagnose of prognose. 

 

Uiteraard gaat het hier om simplificaties van een aantal problemen die opduiken bij 

diagnose en predictie, en de ontwikkeling van accurate tests. Een mogelijke oplossing 

voor problemen van te kleine steekproeven en een eventuele beperkte rekencapaciteit 

om er grotere statistisch te verwerken, liggen bij de dringende uitbouw van het grid 

(zie hoger: grid-computing). Hiervoor zijn snelle glasvezelverbindingen tussen 

computers en datacentra nodig. Een programma dat relevante gegevens (zoals 

kerncijfers uit gepubliceerde tabellen) weet te verzamelen uit verschillende studies 

zou ook nuttig zijn voor de snelle statistische verwerking. Het voorzien van mallen - 

virtuele standaard-formulieren - waarin de gegevens over een bepaald onderzoek in 

een uniform formaat worden geschikt, is een andere oplossing. Een recente 

aanbeveling over het formaat van de rapportering van studies rond de diagnostische 

accuraatheid is één van de voorlopers (Armitage&Colton, 2005,  p.3134). Bij het 

ontwerpen van een studie die diagnostische tests vergelijkt, is het nodig er voor te 
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zorgen dat alle gegevens verzameld worden in een formaat dat biases zoveel mogelijk 

vermijdt (p.1437). Griding (verbinden met het grid) van een recente trend analoog aan 

de ontwikkeling van multi-institutionele veldstudies die richtlijnen voor de organisatie 

en methologie voor grootschalige studies naar accuraatheid geven, is nodig. 

 

Het is niet zo dat huidig genetisch onderzoek zich beperkt tot zeldzame, maar op basis 

van overervingspatroon hoogst nauwkeurig voorspelbare en zeer waarschijnlijke 

ziekten. Ook een complexe, vaak voorkomende stoornis zoals depressie wordt 

onderzocht. Gen 5-HTT in combinatie met milieufactoren zou hierbij een belangrijke 

rol spelen (Canli, 2007). Het blijft natuurlijk een vraag of depressie beter 

definieerbaar is dan bijvoorbeeld psychose als construct. In ieder geval bespreekt 

Canli iets over het mogelijk mechanisme achter depressie, en de rol van gen 5-HTT 

daarbinnen. Iets wat niet gedaan wordt of onmogelijk is voor de MMPI-constructen. 

 

Er bestaat geen genetische test die neurose van psychose van onderscheidt. Noch 

bestaan er die neurose afzonderlijk opsporen. Er zijn wel minstens twee aandoeningen 

die een vorm van psychose onder de gerelateerde syndromen tellen. Er werden 

moleculair genetische testen ontwikkeld voor enkele van die gerelateerde syndromen, 

maar niet voor een vorm van psychose afzonderlijk: 

 

1) MECP2-gerelateerde afwijkingen waaronder PPM-X-syndroom als één van de 

fenotypes bij mannen, waaronder een manisch-depressieve (of bi-polaire?) 

vorm van Psychose, Pyramidale en Parkinsoniaanse verschijnselen (tekenen) 

en Macro-orchidisme (Christodoulou, 2009). Het betreft een gen met symbool 

MECP2 op chromosomale locus Xq28 (www.geneclinics.org, 2008).  

2) Hexosaminidase-A deficiëntie met onder de in de volwassenheid startende 

varianten een bi-polaire (of manisch-depressieve?) vorm van psychose 

(Kaback, 2006). Het betreft een gen met symbool HEXA op chromosomale 

locus 15q23-q24 (www.geneclinics.org, 2009). 

 

Dat er nog geen afzonderlijke genetische test voor de manisch-depressieve (en bi-

polaire?) vorm van psychose werd ontwikkeld, en dat het in beide voorbeelden om 

verschillende genen op verschillende plaatsen gaat, doet vermoeden dat psychose als 

syndroom enkel multifactorieel en dus liefst genomisch te testen valt. Zo psychose al 

niet te complex, te macro-scopisch, te vaag, en slechts zeer gedeeltelijk genetisch 

vertaalbaar is. Cheng e.a. (2006) voerden een genomische linkage-studie uit op een 

steekproef van 1060 mensen met een bi-polaire aandoening uit 154 families. Waaruit 

suggesties volgen voor de vooronderstelde loci van bi-polaire aandoening, psychose 

(chromosoom 16p12, maar ook o.a. 1p13, 1p21, 2p25, 6p25, 8p22, 10p11, 19p13), 

zelfmoord en paniekaanvallen. Afhankelijk van de analyse-methodes, het standaard 

diagnostische model en de comorbide aandoeningen waarvan aangenomen wordt dat 

zij fenotypische subtypes (psychose, paniekaanvallen, enz.) onderscheiden, worden 

verschillende suggesties als regionen bekomen. Sommige regionen worden in verband 

gebracht met meerdere subtypes. 

Ook de moleculair genetische pathogenese, de wetenschappelijke oorzakelijke basis 

waarop voorspelling aan de hand van een genetische test in het beste geval steunt, is 

zelden volledig bekend. Zo blijft het intrigeren waarom een alomtegenwoordig tot 

uiting gebracht gen (MECP2) aanleiding geeft tot een voornamelijk neurologisch 

fenotype (Christodoulou, 2009). Met andere woorden, de werking van het ontstaan 

van een bepaalde vorm van psychose is nog niet volledig achterhaald. 

http://www.geneclinics.org/
http://www.geneclinics.org/
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Een onbevredigende moleculair genetische pathogenese kan één van de redenen zijn 

waarom sommige genetische testen vandaag niet voorgeschreven worden. Een andere 

reden is het ontbreken van een familiale voorgeschiedenis. Het opstellen van een 

familiegeschiedenis is vaak de eerste stap bij het nagaan van een genetische risico-

factor (www.genetests.org, 2006). Zonder een voorafgaandelijke familiegeschiedenis 

is het niet altijd zinvol om genetisch te testen. Informatie over het voorkomen van 

bepaalde ziektes uit een familiegeschiedenis is soms noodzakelijk, maar vormt een 

niet-exacte indicator voor een genetische oorzaak of bijdrage tot de aandoening van 

de patiënt. Ontbreken van een familiale ziektevoorgeschiedenis sluit genetische 

oorzaken niet uit. Opstellen van een familiegeschiedenis kan o.m. aanleiding geven 

tot problemen met confidentialiteit van de familieleden. Men kan geen genetisch 

onderzoek doen van de familieleden zonder dat daarbij meteen zeer veel informatie 

over de gezondheid van de familieleden bekomen wordt.  

 

Anders dan bij huidige genetische tests waarbij specifiek naar afwijkingen in bepaalde 

genen wordt gezocht, wordt bij “totale genoomsequenciëring” de volledige sequentie 

of basenvolgorde van het genoom bepaald (Beel, 2009, p.15). Als je de volgorde van 

de 3 miljard basenparen van het menselijk genoom van één individu bepaalt, kan je 

daar 200 boeken van 1000 pagina‟s mee vullen (p.15). Snel en efficiënt met die 

gigantische hoeveelheid informatie omspringen, is dan ook één van de grote 

uitdagingen bij het verbeteren van de sequentiëringstechnieken (p.15). Eénmaal het 

genoom gesequentieerd, dan moet het werk eigenlijk nog beginnen (p.15). Op 

verschillende plaatsen in die letterbrij bevinden zich de stukjes die onze 

eigenschappen beïnvloeden (p.15).  

Het Humaan Genoom Project (HGP) ontrafelde tegen 2003 niet het genoom van één 

persoon, maar was gebaseerd op het DNA van vijf onbekende donoren uit een groep 

van 21 personen (p.15). Bijna honderd bloedstalen van vrijwilligers werden 

verzameld en gebruikt, en er werden geen namen verbonden aan de geanalyseerde 

stalen (www.genome.gov, 2008). Op dit moment duurt het sequenciëren van een 

menselijk genoom nog maar twee dagen (Beel, 2009, p.15). 

De HGP werd ontwikkeld als een bron voor allerlei bio-medische studies. Verder 

onderzoek dient dan om de werking van het volledige genoom te begrijpen en de 

genetische basis voor gezondheid en ziekte te ontdekken (www.genome.gov, 2008). 

 

Het internationaal HapMap Project is een stap in deze richting. In 2005 publiceerde 

het project een kaart van de menselijke genetische variatie, die al helpt bij het 

onderzoek naar genen in vaak voorkomende, complexe ziektes zoals hartkwalen, 

diabetes, blindheid en kanker (www.genome.gov, 2008). In HapMap werd de 

frequentie wereldwijd, van ruim drie miljoen Single Nucleotide Polymorphisms of 

SNPs onderzocht, ongeveer één derde van het totale aantal SNPs in het menselijk 

DNA (Starckx, 2008, p.38). SNPs zijn minieme variaties in de DNA-code: meestal 

gaat het om slechts één nucleotide of letter die verschilt (p.37). Gemiddeld verschillen 

twee menselijke genomen in zo‟n tien miljoen nucleotiden of letters: er zijn dus 

gemiddeld tien miljoen SNPs (p.37). Wat neerkomt op een variatie van één op de 

driehonderd nucleotiden, minder dan één procent (p.37). In Hapmap werd DNA van 

vier verschillende bevolkingsgroepen gebruikt – uit Nigeria, West-Europa en de VS, 

Japan en China (p.38). SNPs die wereldwijd voor meer dan vijf procent voorkomen 

kregen de aandacht. Deze mutaties noemt men daarom ook wel “gemeenschappelijke 

variaties” (p.38). De resultaten uit HapMap maken zogenaamde associatiestudies 

http://www.genetests.org/
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mogelijk: daarbij wordt gekeken hoe en in welke mate specifieke, veel voorkomende 

SNPs gelinkt zijn aan bepaalde ziekten (p.38). Zo blijkt dat de SNP met code 

rs12255372 gelinkt is aan diabetes type-2 (p.38). Associatie-studies worden steeds 

nauwkeuriger, maar doordat er nog niet getest wordt op SNPs die bij minder dan vijf 

mensen op de honderd voorkomen, blijft het plaatje onvolledig (p.38). 

 

Het ENCODE-project (Encyclopedie van DNA-elementen) moet alle functionele 

sequenties in het menselijk genoom opsporen (Sadava e.a., 2008, p.395). Niet alleen 

eiwit-coderende sequenties, maar ook andere zoals deze voor kleine RNAs die bij 

genenregulaties betrokken zijn (p.395). Dit project zal gebruik maken van 

vergelijkingsgevens uit nauwverwante soorten zoals de chimpanzee (p.395). 

 

“Genoomprospectie” verwijst naar onderzoek naar belangrijke polymorfismen in 

specifieke menselijke bevolkingsgroepen (p.395). Bijvoorbeeld: de Prima Indianen in 

Arizona hebben een hoge frequentie obesitas en diabetes. Onderzoek naar hun 

genomen kan predisposerende genen ontdekken (p.395). 

 

De techniek van de micro-arrays heeft het potentieel om een enorme vooruitgang in 

diagnose, behandeling en preventie van ziekte te realiseren (Armitage&Colton, 2005, 

p.3129). Een DNA micro-array is een glazen of ander oppervlak waarop duizenden 

individuele DNA-sequenties of probes geprint worden en zij kunnen hybridiseren 

(FISH: zie hoger). Ze kunnen gebruikt worden voor bij de diagnose van ziekte, het 

screenen op mutaties of SNPs die gelinkt worden aan een verhoogd risico op ziekte, 

het ontwikkelen van nieuwe classificatie-systemen voor ontwikkelingsfases of 

subklassen van een ziekte, identificatie van doelwitten voor medicinale of gen-

therapeutische behandelingen (b.v. genen of eiwitten), en het voorspellen van de 

reactie op medicijnen voor individuele patiënten (p.3129). Gegevens uit micro-arrays 

kunnen ook gebruikt worden om de invloed van interacties onder de genen op de 

fenotypes, en tussen genen en omgevingsinvloeden te bestuderen.  

 

De implicaties van de genomica op de medische wetenschap zijn immens. Bijna elke 

menselijke aandoening, met uitzondering van trauma misschien, heeft een basis in 

onze genen (www.genome.gov, 2008). Toen ik dit voor het eerst las, moest ik even 

puzzelen en lachen (mijn ex bezorgde mij een niet-genetische ziekte!). Bij nader 

inzien, is dit natuurlijk nog niet zo gek. Iemand met een aangeboren blindheid, heeft 

meer kans op ongevallen (met trauma). Genetische mentale aandoeningen kunnen de 

kans op ongevallen uiteraard doen toenemen. Iedereen maakt kans op een ongeval, 

maar niet iedereen begeeft zich op plaatsen waar veel ongevallen gebeuren.  

Natuurlijk blijft genetica maar één van de vele factoren die bijdragen tot iemands 

risico op het ontwikkelen van een veel voorkomende ziekte: dieet, levensstijl, 

omgevingsfactoren spelen allen een rol bij vele aandoeningen (www.genome.gov, 

2008). Eén van de doelstellingen van genomisch onderzoek is het toepassen van 

genoom-gebaseerde strategieën op de vroege detectie, de diagnose en de behandeling 

van ziekte (http:ghr.nlm.nih.gov, 2007). Genomische screening- en diagnostische tests 

worden binnen de eerstkomende tien jaren verwacht (www.genome.gov, 2008).  

Eén van de lessen uit de genomica is dus het niet strikt gescheiden zijn van de 

verschillende ziekten. Allen, tenzij trauma (breuken, exen enz.) als gevolg van een 

ongeval misschien, hebben een min of meer complexe genetische basis waarop 

omgevingsfactoren inwerken en omgekeerd. Het is dus beter van genomica tout court, 

en niet van een aparte genomische psychiatrie te spreken. 

http://www.genome.gov/
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Eén van de benaderingen bij genoomsequencing is shotgun sequencing (Sadava e.a., 

2008, p.393). Bij deze methode wordt het DNA willekeurig tot kleine voor 

sequentiëring klaargemaakte fragmenten gesneden, en zoeken krachtige computers  

markers die overlappen (p.393). Een marker is een gen met een identifieerbaar 

fenotype dat op de aanwezigheid van een ander gen, DNA-segment of chromosoom-

fragment duidt (p.G-18). De fragmenten kunnen dan in kaart gebracht worden 

(p.393). Deze benadering is belangrijk voor de opkomst van de bio-informatica 

(p.393). 

 

Ethische kwesties verbonden aan genetische informatie wijzen op het gevaar van 

misbruiken van deze informatie, vooral voor vormen van genetische discriminatie 

(p.395). Bijvoorbeeld werkgevers die mensen weigeren op basis van deze informatie. 

Aangezien het steeds makkelijker wordt iemands DNA zonder toestemming te 

verzamelen en te analyseren, is een strijd tegen zo‟n praktijk zinloos. Het is niet 

mogelijk te verhinderen dat persoonlijk DNA verzameld en geanalyseerd wordt. En 

evenmin dat er foutieve conclusies uit de analyse getrokken worden. Genetische 

discriminatie is bovendien voor het overgrootste deel onwetenschappelijk omdat de 

genomica van de ziekten momenteel nog niet bekend is. Genetische discriminatie is 

volop aan de gang en nooit uit te sluiten. Het gevaar voor de geleidelijke en daarna 

drastische vernietiging van mensen met “minder gunstige genetische profielen” is 

altijd aanwezig, ondanks het enorme potentiaal van de genomica voor de 

geneeskunde.  

Een maatschappij die resoluut voor de bescherming van alle mensen kiest ongeacht 

hun genetisch profiel is één van de weinige voorzorgen tegen het gevaar van 

vernietigingsprogramma‟s. Het gevaar voor vernietigingsprogramma‟s blijft altijd 

bestaan. Een degelijke wetenschappelijke kennis over genomica dient aangevuld met 

wat relevante kennis over de geschiedenis van een excessieve eugenetica. 

Informatieve websites en wetenschappelijke universiteitsprogramma‟s zouden hier 

rekening moeten mee houden! 

 

De toekomstige bio-medische voordelen van de genomica doen de balans overhellen, 

zonder evenwel de ethische problemen en gevaren op te lossen. Genetische 

populatiestudies worden al uitgevoerd. Bijvoorbeeld de IJslandse bevolking, waar 

280000 mensen afstammen van ongeveer 10000 Europeanen, zo‟n 1100 jaar geleden 

(p.395). Een bedrijf zoekt er op illustratieve manier naar predisposerende genen voor 

asthma, een ademhalingsaandoening (p.395): 

 De namen van de IJslanders met asthma werden gezocht in een familie-

historische of genealogische gegensbank 

 Een groep van 104 patiënten stamt van één enkele voorouder uit 1710 af. Het 

wordt als waarschijnlijk aangenomen dat dezelfde predisposerende genen voor 

asthma in alle 104 aanwezig zijn. 

 Sequenties van markers die allelen (versies van eenzelfde gen) 

gemeenschappelijk aan alle 104 patiënten zouden identifiëren, werden 

gezocht. Een klein aantal van dergelijke genen werd geïdentifieerd. 

 

De karakterisatie van deze genen zal tot een groter inzicht leiden over hoe groepen 

van genen interageren om een complex fenotype te produceren (p.395). 

 



 

 

118 

Het proteoom, het totaal van de eiwitten dat geproduceerd wordt door één organisme, 

is nog complexer dan zijn genoom (p.395). Twee technologieën worden vaak gebruikt 

bij de analyse van het proteoom (p.395-6): 

 Twee-dimensionele gel electroforese: isoleert een eiwit op basis van de unieke 

electrische ladingen en groottes van de samenstellende aminozuren. De twee 

scheidingen (naar grootte en electrische lading) kunnen het grootste deel van 

de eiwitten van elkaar onderscheiden. 

 Massa spectrometrie (Mass spectrometry): gebruikt electro-magneten om 

eiwitten te identificeren aan de hand van de massa‟s van hun atomen en geeft 

deze weer als pieken in een grafiek. 

 

Het uiteindelijke doel van de proteomica (proteomics) is het beschrijven van de 

fenotypes van de tot uitdrukking gekomen eiwitten (p.396). Een voorbeeld van 

proteomica - in combinatie met chiptechnologie - is het vergelijken van de eiwitten uit 

het brein van chimpanzees en mensen (p.396). Proteomica toonde dat de specifieke 

eiwitten die door de soortspecifieke sequenties (slechts 1,4% van de DNA-sequenties) 

tot uitdrukking komen met 7,4 % verschilden (waarschijnlijk door alternatieve 

splicing, p.396). Het aantal eiwitten verschilde zelfs met 31,4% (p.396). Dus wat ons 

brein doet verschillen van een chimp-brein is eerder kwantitatief dan kwalitatief 

(p.396). Wat suggereert dat de controle van genen-expressie een sleutel tot menselijke 

evolutie is (p.396). Alsook voor de evolutie van de toekomstig proteomisch 

gecorrigeerde mens. 

 

Systeembiologie en netwerktheorie 

 

Systeem-biologie (systems biology) integreert genomica en proteomica (p.396). Een 

systeem is een groep delen die met elkaar interageren, waardoor vaak een geheel 

gevormd wordt dat meer is dan zijn delen (p.396). Een lampje is een systeem met 

eigenschappen die geen van haar delen – een draad, een metalen kop en een dunne 

glazen bol - bezit (p.396). Systeembiologen zoeken naar deze emergente 

eigenschappen door het bestuderen van de interacties in een biologisch systeem 

(p.396). Eens de interacties binnen een systeem begrepen worden, kunnen predicties 

over hoe gebeurtenissen zullen verlopen in dat systeem onder nieuwe fysiologische 

omstandigheden gedaan worden (p.396). Bijvoorbeeld (p.396): als een medicijn 

ontworpen werd om een enzym te blokken op een biologisch pad, zou de 

systeembiologie kunnen voorspellen welke effecten er zullen gesorteerd worden met 

interagerende paden. Deze benadering maakt bijwerkingen voorspelbaarder en beter 

gecontroleerd, en kan ze zelfs met wat zorg, elimineren. 

Een biologisch pad is een serie van acties tussen molecules in een cel die leiden tot 

een bepaald product of veranderingen in een cel (www.genome.gov, 2009). Zo‟n pad 

kan tot het verzamelen van nieuwe molecules aanzetten, zoals een vet of een eiwit. 

Paden kunnen ook genen aan of uit zetten, of een cel tot beweging aansporen 

(www.genome.gov, 2009). Vele paden hebben geen echte grenzen en werken vaak 

samen om een taak te verrichten. Als meerdere paden onderling interageren, dan is er 

een biologisch netwerk (www.genome.gov, 2009). 

Er kan een diagram van een metabolisch pad opgesteld worden waarin de interacties 

tussen bepaalde hoeveelheden mRNA transcripten, eiwitten en metabolieten 

betrokken bij het vetmetabolisme van twee types muizen (een wild en een mutant) 

vergeleken worden (p.396-7). Een metabolisch pad is een serie van enzym-
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catalytische reacties die zo geordend zijn dat het product van de ene reactie het 

substraat is van de volgende (p. G-18). 

Eén type heeft een mutatie die een neiging tot atherosclerose geeft. In zo‟n diagram 

kan gezien worden dat sommige eiwitten comparatief in grotere of kleinere 

hoeveelheden aanwezig zijn in het mutante type. Bij een toename van bijvoorbeeld 

een eiwit waarvan het mutante type er relatief weinig heeft, kan men voorspellen 

welke interacties met welke verbonden moleculen zullen plaatsvinden aan de hand 

van het diagram. Een nieuw veld van computationele biologie wordt ontwikkeld om 

dit soort voorspellen te maken. 

Systeembiologie belooft het begrijpen en behandelen van complexe ziekten zoals 

hartziekten en kanker (p.396). De identificatie van welke genen, eiwitten en andere 

molecules betrokken zijn bij een biologisch pad, kan inlichtingen geven over wat mis 

gaat bij het ziek worden (www.genome.gov, 2009). Bijvoorbeeld door vergelijking 

van bepaalde paden in een gezonde persoon met dezelfde in een zieke, om zo de 

oorzaak van de aandoening te ontdekken. Elk probleem in eender welke stap in een 

pad kan aanleiding geven tot dezelfde ziekte (www.genome.gov, 2009). 

 

Netwerktheorie helpt in de biologie. De knooppunten of hubs uit een netwerk vormen 

de spil van de strikte architectuur en de basis van de fundamentele wetten van diverse 

complexe systemen (Barabasi&Bonabeau, 2003, p.42). Fundamentele wetten omdat 

ze geen onderscheid maken tussen cellen, computers, talen, gemeenschappen en tal 

van andere systemen (p.42). In een netwerk waarin de meeste knooppunten slechts 

met weinig andere verbonden zijn, terwijl een beperkte groep “uitverkoren” punten 

een groot aantal verbindingen maakt, beantwoordt de verdeling van het aantal 

connecties per knooppunt aan een zogenaamde krachtwet (p.43). Krachtwetten 

beschrijven systemen als het internet waarin een klein aantal hubs, zoals bijvoorbeeld 

de zoekmachines Yahoo en Google, domineren (p.42). Het systeem mist een vaste 

schaal, het is een schaalvrij of exponentieel netwerk. 

 

Ook in de biologie is er sprake van steeds vaker en overal herkende schaalvrije 

netwerken. Barabasi e.a. onderzochten het cellulair metabolisme bij 43 organismen uit 

de drie grote domeinen van het leven, waaronder Archaeglobus fulgidus als 

vertegenwoordiger van de archaebacteria, de worm Caenorahabditis elegans voor de 

eukaryoten en de darmbacterie Escherichia coli voor de prokaryoten. Een metabolisch 

netwerk vertrekt van voedingsstoffen, eindigt in energie en bestaat uit moleculen die 

door biochemische reacties met elkaar in verbinding staan. Barabasi e.a. vonden 

weerom een schaalvrije structuur: De meeste moleculen zijn tussenstappen in slechts 

één of twee reacties, terwijl andere zoals water en adenosine trifosfaat (ATP) een rol 

spelen in vrijwel alle cellulaire gebeurtenissen (p.44). 

 

Het ziet er dus naar uit dat in complexe systemen waarin geen massale compensatie-

effecten voorzien worden, een gigantisch Mattheuseffect optreedt: de rijken worden 

rijker, de armen steeds armer. M.a.w. een gigantische genadeloze dichotomiserende 

selectie. Ten eerste zorgt de neiging tot expansie van de meeste netwerken ervoor dat 

de oudste knooppunten ervan de meeste kansen hebben gehad om met andere in 

verbinding te komen (p.44). Ten tweede zijn niet alle knooppunten evenwaardig 

(p.44). Dit zorgt voor een proces van “preferentiële connectiviteit” dat zich niet tot het 

web beperkt (p.44). Sommige sociale netwerken zijn ook schaalvrij (p.43). Het 

netwerk van seksuele relaties tussen de Zweden voldoet aan een krachtwet (p.43). 

http://www.genome.gov/
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Sommige Zweedse hubs duiken met honderden personen (tegelijk) in bed, terwijl de 

meeste deelnemers zich tot een veel geringer aantal partners beperken (p.43). 

Deze twee mechanismen – groei en preferentiële connectiviteit – verklaren het 

bestaan van hubs (p.45). Nieuwe knooppunten maken bij voorkeur contact met sterk 

verbonden knooppunten, zodat deze populaire locaties alsmaar meer connecties 

verwerven (p.45). Met behulp van computersimulaties konden Barasi&Bonabeau 

aantonen dat een expanderend netwerk door preferentiële connectiviteit schaalvrij 

wordt en dat de verdeling van de knooppunten de krachtwet volgt (p.45). 

 

Expansie en preferentiële connectiviteit verklaren ook de aanwezigheid van 

schaalvrije netwerken in biologische systemen (p.45). Wagner&Fell (2000) ondekten 

bijvoorbeeld dat de in het metabolische netwerk van E. Coli sterkst met elkaar 

verbonden moleculen het vroegst in de evolutie zijn ontstaan. Van sommige wordt 

zelfs vermoed dat ze overblijfselen zijn van de zogenaamde RNA-wereld, het 

evolutionair tijdperk voorafgaand het ontstaan van DNA (p.45). Andere moleculen 

behoren tot de oudste metabolische routes (p.45).  

Het mechanisme van preferentiële connectiviteit neigt naar rechtlijnigheid (p.45). Dat 

wil zeggen dat een nieuw knooppunt twee keer zoveel kans maakt een verbinding te 

maken met een bestaand knooppunt met twee keer zoveel connecties als een ander 

(p.45). Conclusie: mocht het mechanisme sneller dan lineair zijn – stel dat een 

knooppunt met dubbel zoveel verbindingen als een ander vier keer zoveel kans 

maakte aan een nieuw knooppunt te worden gekoppeld – dan zou één hub binnen de 

kortste keren alle nieuwe connecties voor zich opeisen (p.45).  

Hieruit komen volgende vragen: zou het (al dan niet beperkte) succes van lineaire 

predictie-modellen te maken hebben met het rechtlijnig aspect van schaalvrije 

netwerken? Werken lineaire SPRs omdat de werkelijkheid een schaalvrije 

netwerkstructuur heeft met een lineair mechanisme? Vallen lineaire statistiek, 

schaalvrije netwerktheorie en fysica samen? 

 

Er bestaan natuurlijk ook uitzonderingen op schaalvrije netwerken. Het verkeers- en 

het electriciteitsnetwerk voldoen niet aan de kenmerken van een schaalvrij systeem 

(p.48-9). Ze vertonen clustering. Hetzelfde geldt binnen een kristalrooster: atomen 

maken contact met hun onmiddellijke buren (p.49). Geïsoleerde clusters van 

onderling sterk met elkaar verbonden knooppunten druisen in tegen de topologie van 

schaalvrije netwerken (p.48). Beide eigenschappen hoeven elkaar echter niet uit te 

sluiten: een systeem kan tegelijkertijd geclusterd en schaalvrij zijn wanneer hechte 

groepjes van gekoppelde knooppunten tot grotere, minder cohesieve groepen aan 

elkaar worden geschakeld (p.48). Een hiërarchie van clusters bestaat in heel wat 

systemen, o.a. in het wereldwijde web (waarin webpagina‟s volgens onderwerp zijn 

samengebald) en in de cel (waarin teams van moleculen samenwerken om een 

bepaalde functie uit te voeren). 

Van andere netwerken is het soort moeilijker vast te stellen (p.49). Het ontbreken van 

een overzicht van alle zenuwverbindingen in en tussen de hersengebieden vertroebelt 

de bepaling van de aard van dit netwerk (p.49). De geringe omvang van de meeste 

voedselwebben, is misschien eerder willekeurig dan wel als schaalvrij te typeren 

(p.49).  

Bepaling van de aard van het netwerk is nodig om te begrijpen waarom een systeem 

zich gedraagt zoals het zich gedraagt (p.49). En wellicht ook om toekomstig gedrag te 

voorspellen. Er zijn ook andere parameters waarmee rekening dient gehouden te 

worden zoals de diameter van het netwerk of het maximaal aantal stappen dat de 
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korste weg tussen twee knooppunten kan bevatten (p.49). Hoge kosten verbonden aan 

het toevoegen van elke verbinding aan een knooppunt kunnen bijvoorbeeld het 

ontstaan van een schaalvrij netwerk tegenwerken (p.49). Dit geldt o.m. voor een 

verkeersnet (p.49). In sociale netwerken zijn de verbindingen tussen gezins- en 

familieleden veel hechter dan die tussen losse kennissen, waardoor informatie en 

ziektes zich bij voorkeur langs deze weg verspreiden (p.49). Er zijn nog veel 

onbekenden in de netwerktheorie. De gevolgen van de verplaatsing van 

netwerktheorie naar andere domeinen zullen vooral opgemerkt worden als de 

aandacht van de topologie naar de intrinsieke en subtiele gedragingen van deze 

complexe systemen verschuift (p.49). 

 

Onder de mogelijke implicaties van schaalvrije netwerken voor de geneeskunde valt 

een tip voor vaccinatie-campagnes tegen gevaarlijke virussen. Deze zullen het meeste 

effect sorteren als ze gericht zijn aan de hubs in het mensennetwerk (p.46). Een 

beperkte vaccinatie-campagne zou dan volstaan (p.47). Hubs zijn personen die met 

heel veel anderen in contact komen (p.46). De grote moeilijkheid bestaat erin deze 

individuen te identificeren (p.46). Een oplossing: selecteer lukraak enkele individuen 

in een populatie, immuniseer een klein, maar even willekeurig aantal personen in hun 

kennissenkring en de kans is groot dat je af en toe een hub te pakken hebt, aangezien 

zij nu eenmaal met heel veel mensen conctact hebben (p.47). Iedereen heeft met 

andere woorden wel enkele hubs in zijn entourage van vage bekenden (p.47). Maar 

het immuniseren van hubs zou zijn doel best voorbij kunnen schieten omdat we in 

onze vooronderstelling alleen rekening hebben gehouden met het aantal contacten en 

niet met bijvoorbeeld de duur ervan (p.49). Daaruit blijkt opnieuw hoe voorzichtig 

moet omgesprongen worden met het toepassen van in ontwikkeling zijnde 

netwerktheorie op andere domeinen. 

Toegepast op N/P zou dit een prioriteitsbehandeling betekenen van de N/P-screening 

van de hubs, tenminste als blijkt dat N/P een zinvolle diagnose is waarvoor een 

accurate screeningtest bestaat. En aangenomen een verantwoordelijke hub mag geen 

ongemerkte N/P-diagnose vertonen. Hernieuwde ethische kwesties zonder 

bevredigend antwoord doemen op: hubs zijn niet langer beschermd tegen de 

genomische informatie-winning door de netwerk-gezondheidspolitie... Maar niemand 

kan daartegen beschermd worden... Hubs krijgen voorrang... Bij welke 

gezondheidsrisico‟s stopt de hubscreening? Misschien niet bij deze waarover 

voldoende onderzoek bestaat, met alle foutieve besluiten tot gevolg. Niet-hubs krijgen 

geen hub-behandeling, maar moeten ook zij niet voortdurend getest? Is een 

maatschappij waarin ieders gezondheid permanent getest wordt, niet verkieslijker 

boven een situatie met sluipende ziekten en de mogelijke zware gevolgen daarvan? 

De toekomst lijkt voorzien van steeds gemakkelijker uit te voeren DNA-tests die 

allerlei correcte, maar ook foutief interpreteerbare informatie over de gezondheid en 

persoonlijkheid mogelijk maken. Reeds vandaag is een verhinderen van dit soort 

informatie-winning in ieder geval onmogelijk. Een maatschappij die met dergelijke 

ongeoorloofde, maar onvermijdelijke informatie-winning rekening houdt in de vorm 

van resolute bescherming van de “genetisch minder gelukkigen” (iedereen in min of 

meerdere mate dus, want er bestaat geen perfect genoom voor alle 

omgevingssituaties), lijkt momenteel één van de enige, vage richtingen voor een 

oplossing.  

 

Moderne wetenschappelijke gebieden waaruit predictieve testen worden ontwikkeld, 

hebben een recente discipline gemeen: data-mining. Wetenschapsfilosofen hebben 
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opgemerkt dat vooruitgang en innovatie zich vaak voordoen als er een verschil is 

tussen de gegevens en de predicties uit een theorie, en vandaag vereist het detecteren 

van zulke verschillen de uitgebreide analyse van grote gegevensverzamelingen 

(Armitage&Colton, 2005, p.1344). Voorbeelden van domeinen waarin 

wetenschappelijke toepassingen van data-mining voorkomen, omvatten astronomie en 

moleculaire biologie (p.1344). Genomica, proteomica, gegevensanalyse van micro-

arrays en bio-informatica in het algemeen, maken heel veel gebruik van de middelen 

die data-mining biedt (p.1344). Bij vele toepassingen van data-mining heeft men 

gegevens over de volledige populatie ter beschikking, bijvoorbeeld over alle 

chemische moleculen in een bepaalde klasse (p.1346). 

Naast de grote gegevensverzamelingen is toepassing op zogenaamde secundaire 

gegevens een typisch kenmerk van data-mining (p.1344). Dit wil zeggen dat de 

gegevens waarop data-mining toegepast wordt meestal verzameld werden om een 

andere vraag te beantwoorden (p.1344). Bijvoorbeeld medische dossiers die 

verzameld werden om patiënten op te volgen, worden achteraf massaal geanalyseerd 

op zoek naar onverwachte relaties en oorzaken tussen ziekten (p.1344). 

Data-miners definiëren een score functie (voor  de “ongewoonheid” of 

“interessantheid” van een patroon) zonder waarschijnlijkheidsinterpretatie, en geven 

de patronen met de hoogste van dergelijke scores aan een expert ter evaluatie 

(p.1345). Data-mining is dus een proces: men bestudeert de gegevensverzameling, 

identifieert mogelijke interessante kenmerken, bediscussieert ze met een expert, keert 

terug naar de gegevens rekening houdend met de discussie enz. 

Data-miners zijn zowel op zoek naar patronen als naar modellen. Een model kan 

gedefinieerd worden als een grootschalige samenvatting van een 

gegevensverzameling (d.i. is de standaard statistische notie van een model), en een 

patroon als een kleinschalige, lokale structuur (p.1345-6).  

Voorbeelden van verschillende methodes die aangewend worden bij 

patroonherkenning (p.1346): middelen voor de detectie van patronen in twee-

dimensionele displays (zoals vingerafdrukken); identificatie van plotse veranderingen 

doorheen de tijd (zoals tijdens de opvolging van patiënten).  

Data miningstechnieken omvatten methodes voor predictieve modellering zoals 

(Armitage&Colton, 2005, p.1347): regressie-analyse, neurale netwerken en 

beslissingsbomen (zie: computer-ondersteunde diagnose). 

Hoofdcomponenten-analyse (principal component analysis; zie: factor-analyse), een 

exploratieve statistische techniek, wordt toegepast bij het in kaart brengen van 

genexpressie (p.1347). Als hulp bij de identificatie van de interacties tussen ziekte-

predictoren kunnen o.a. MARS- (Multiple Adaptive Regression Splines), willekeurige 

beslisboom- en MCMC- (Markov Chain Monte Carlo) algoritmes gebruikt worden 

(p.1347). SAS is één van de software-pakketten voor data-mining (p.1347). 

 

Systeem-bio-medische diagnostiek kan begrepen worden als het deel van de 

systeembiologie dat zich bezighoudt met de beschrijving en detectie van als “ziek” 

herkende biologische paden en netwerken en de voorspelling van de 

daaruitvoortkomende symptomen en het verdere ziekteverloop, in afwachting van een 

eventuele gentherapeutische of farmacogenomische oplossing daarvoor.  

Van systeem-bio-medische diagnostiek kan gehoopt worden dat zij op die manier alle 

families van ziekten in kaart zal brengen, en in staat zal zijn een deel daarvan met een 

nooit geziene nauwkeurigheid te voorspellen. Er mag niet vergeten worden dat ook 

ziekteverwekkers een evolutie doormaken. Denk maar aan de evolutie van een 

griepvirus. Het blijft dus de vraag of alle soorten ziekten en hun effecten beschreven 
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kunnen worden door enkel het menselijk biologisch pad of netwerk te bestuderen, 

zonder dat van eventuele externe ziekteverwekkers erbij te betrekken. 

Een ongeval of ex zal waarschijnlijk onvoorspelbaar blijven, maar ook 

herstelprocessen zoals wondheling zullen hopelijk beschreven kunnen worden als een 

bepaald biologisch pad of netwerk. Kansen op genezing kunnen aldus beter ingeschat, 

hoewel sommige wonden nooit helen. 

 

De immense hoop en kracht die de gecombineerde bio-medische benaderingen 

herbergen, mogen de voorzienbare gevaren niet doen vergeten. Maar verdere 

realisatie van o.a. de systeembiologie zal de balans onvermijdelijk doen overhellen 

naar almaar toenemende aantallen toepassingen.  

Na verdere realisatie van systeem-bio-medische diagnostiek is het moeilijk in te zien 

hoe SPRs systeemtheoretisch beschrijfbare ziektes beter zullen kunnen voorspellen. 

Al is het misschien mogelijk een pad- of netwerk-analyse te schrijven als SPR, zonder 

verlies aan voorspelkracht. Waardoor er geen principiële tegenstrijd tussen beide 

benaderingen zou bestaan. 

Wel is het zo dat om biologisch reductionisme te vermijden, netwerktheoretische 

benaderingen een ultimate, historische of evolutionaire verklaring blijven nodig 

hebben om gedrag te kunnen afleiden, en om te begrijpen waarom een organisme is 

zoals het is (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Bijvoorbeeld 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): Elke connectie in het zenuwstelsel van worm 

C.elegans werd bekomen uit seriële electronen-microscopie. Ondanks deze zeer 

gedetailleerde kennis, wordt geen enkel gedrag succesvol afgeleid door uitsluitend het 

connectiviteitspatroon te bekijken. 

Door vergelijking van zieke paden en netwerken met “normale”, kan heel wat geleerd 

en voorspeld worden over allerlei of zelfs over alle soorten ziekten en hun verloop. 

Ook al moet wellicht ook rekening gehouden worden met de evolutie van externe 

ziekteverwekkers. Door te kijken naar de macro-scopische (het niveau van gedrag) 

uitwerking van deze paden en netwerken bij de patiënten, kan toch iets gezegd 

worden omtrent dit gedrag. Bijvoorbeeld het typische beven van mensen met 

Parkinson-paden en netwerken, enz. Maar is dit voldoende om iets van menselijk 

gedrag te begrijpen? 

Voor psychiatrische stoornissen wil men wellicht meer dan typische bevingen 

begrijpen. Normaal en afwijkend gedrag kan pas begrepen worden als ook rekening 

wordt gehouden met een ultimate verklaring daarvoor, d.i. een verklaring in termen 

van reproductief succes. Evolutie-biologie werkt zowel met ultimate en als met 

proximate oorzaken en verklaringen. 

 

Evolutionaire psychologie en psychiatrie 

 

In de evolutionaire psychologie en psychiatrie worden de principes en inzichten van 

de evolutie-biologie toegepast. Beide disciplines zijn nodig om psychiatrische ziekten 

en normaal gedrag te begrijpen. Het “normale” brein en gedrag die in de evolutionaire 

psychologie worden bestudeert, leren contrasterend iets over een “abnormaal” brein 

en gedrag uit de evolutionaire psychiatrie, en omgekeerd. Deze disciplines bieden de 

mogelijkheid tot oorzakelijke verklaring en voorspelling van ziekten en pathologisch 

gedrag, en de uitbouw van een nieuwe oorzakelijke taxonomie van de mentale 

stoornissen, die gecorrigeerd kan worden naarmate de biologie vordert. 

 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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Evolutie is het resultaat van een blind en algoritmisch proces van natuurlijke selectie. 

Het evolutionaire mechanisme bestaat uit de drie elementen die samen een 

evolutionair algoritme van variatie, selectie en reproductie vormen, oftewel een VSR-

algoritme (Buskes, 2008, p.42-3). Een algoritme is een eenvoudige formule of 

procedure die, indien nagevolgd, een bepaalde uitkomst genereert (p.43). Het 

evolutionair VSR-algoritme genereert biologische adaptaties, het leidt ertoe dat 

populaties zich aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen (p.43).  

De variatie die in een populatie optreedt, is altijd willekeurig of random (p.42). Dit 

wil zeggen dat de variatie niet anticipeert op een selectieve druk in de populatie 

(p.42). Een populatie die om één of andere reden niet langer aan zijn omgeving is 

aangepast, kan slechts “afwachten” tot een toevallig gunstige variatie opduikt (p.42). 

Variatie is dus niet gericht (p.42). 

Natuurlijke selectie is de motor van de evolutie (p.42). Selectie betekent dat er een 

aanwijsbare oorzaak is waarom sommige individuen meer nageslacht produceren dan 

andere (p.42). Hierdoor is selectie per definitie non-random (p.42). Gemiddeld 

genomen zullen individuen die het best aan hun omgeving zijn aangepast de meeste 

nakomelingen produceren (p.42). Natuurlijke selectie is een zeef die gunstige variaties 

vasthoudt en nadelige verwerpt (p.42). 

Evolutie is een cumulatief zeefmechanisme waarbij de uitkomst van elke 

selectieronde weer als invoer dient voor de volgende ronde (p.43). Als zo‟n 

cumulatief zeefproces maar lang genoeg duurt, zal het de meest wonderlijke 

adaptaties, zoals het oog bijvoorbeeld, kunnen voortbrengen (p.43).  

Waar het in de evolutie werkelijk om gaat, is de instandhouding en verspreiding van 

het erfelijk materiaal, de genen (p.120). Individuen gaan dood, maar genen niet 

(p.120). Althans zolang er genendragers bestaan... Genen zijn in principe onsterfelijk: 

sommige genen die wij in ons dragen zijn honderden miljoenen jaren oud (p.120). We 

hebben ze gemeen met muizen, vliegjes en platwormen (p.120). In de evolutie telt 

uiteindelijk alleen welke genen zich verspreiden en welke niet (p.120). Natuurlijke 

selectie speelt zich daarom niet af op het niveau van de soort of van de groep, en zelfs 

niet op het niveau van het individueel organisme (p.120). Natuurlijke selectie speelt 

zich af op het niveau van het gen (Dawkins, 1976).  

Evolutietheorie is de beste en meest experimenteel bevestigde verklarende theorie die 

de mensheid heeft voortgebracht. Evolutie is een idee met repercuties op zowat alle 

kennisdomeinen. Of zelfs misschien op alle kennisdomeinen, wanneer men al dan niet 

foutief de evolutie-gedachte wil proberen toepassen in de kosmologie, en de evolutie 

van ons universum bekijkt. 

 

Ook gedrag en bewustzijn (psychologie) en afwijkend gedrag en bewustzijn 

(psychiatrie) zijn door evolutie gevormd. Nu zijn gedrag en bewustzijn wel uiterst 

complexe eigenschappen. Niet alle eigenschappen of onderdelen van complexe 

eigenschappen zijn echter door evolutie gemodelleerd en dus functioneel. Organismen 

hebben vaak tal van kenmerken die helemaal (nog) geen functie hebben en dus 

“neutraal” zijn (p.45). Het zijn vaak neveneffecten van de evolutie of bijproducten 

van andere eigenschappen die wel functioneel zijn, zoals de blinde darm of de tepels 

van mannen (p.45).  

Soms blijft het echter onduidelijk wat de functie van een bepaald kenmerk is (p.45). 

Zijn de strepen van een zebra functioneel of niet? In hoog gras misschien, maar daar 

houden ze zich vrijwel nooit op, ze verkiezen laag gras van de open savanne (p.45). 

De gestreepte tekening is zo eerder een lokmiddel: kijk mijn pyjama! Geschikter zou 

een effen lichtbruine kleur zijn (p.46). Het enige wat evolutiebiologen kunnen zeggen 
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is dat als een eigenschap een adaptatie is (en dus een functie heeft), deze eigenschap 

door natuurlijke selectie is vormgegeven (p.46). Maar het is niet zo dat alle 

eigenschappen adaptaties zijn (p.46). 

Tegenstanders ontgaat dit punt. Al te vaak komt kritiek op evolutionaire psychologie 

erop neer dat we niet kunnen weten hoe en of evolutie een eigenschap tot stand heeft 

gebracht omdat de oorzaken in het verleden liggen en we de evolutionaire band niet 

kunnen terugspoelen en dus maar moeten ophouden met speculeren over oorzakelijke 

verklaringen.  

Uit het feit dat een functioneel verhaal over het ontstaan van een eigenschap fout kan 

blijken, volgt niet dat deze aanpak geheel moet verworpen worden. Zonder hypothese 

omtrent de functionaliteit van organen kan een vakgebied als anatomie bijvoorbeeld, 

niet bestaan. Maar dit betekent natuurlijk niet dat elk orgaan een functie heeft of de 

functie heeft die het oorspronkelijk werd toegedicht. De functionele hypothese laat toe 

aan feilbare oorzakelijke theorievorming en voorspellingen te doen. Ook al kun je 

wellicht voor elke eigenschap een mooi klinkend oorzakelijk verhaal of “just-so-

story” bedenken. Zonder de mogelijkheid om de functionele hypothese te gebruiken, 

is wellicht geen theorievorming omtrent het onstaan van ziektes of dysfuncties 

mogelijk. Het ultieme bewijs van de evolutietheorie en van vele dingen die zich in het 

verleden hebben afgespeeld, komt er met het ver weg in de ruimte sturen van een 

camera die zeer oud licht dat onze planeet verliet, terugstuurt en ons op die manier 

toelaat om de film van onze evolutie te bekijken (Deutsch, 1997). 

 

Naast eigenschappen die geen functie hebben of waarvan de functie nog niet is 

ontdekt, zijn er ook eigenschappen die regelrecht in strijd lijken met het principe van 

natuurlijke selectie, zoals de reusachtige pauwenstaart (p.46). Dit zijn geleidelijke 

aanpassingen aan een specifiek deel van de omgeving, namelijk aan de leden van de 

eigen soort en die van het andere geslacht (p.52). Het zijn aanpassingen als gevolg 

van seksuele selectie, een speciale vorm van natuurlijke selectie (p.52).  

 

Volgens evolutie-psychologen bezitten wij een psyche uit het stenen tijdperk (p.54). 

Het is pas enkele duizenden jaren dat wij in steden wonen en een complexe 

maatschappij hebben gevormd (p.54-5). Enkele duizenden jaren is echter veel te kort 

om wezenlijke evolutionaire veranderingen te bewerkstelligen met betrekking tot 

gedrag, emoties en seksuele voorkeuren (p.55). Aangeboren preferenties en gedrag 

zijn niet zo gemakkelijk te veranderen (p.55). Mensenmannen en –vrouwen hebben 

zeer verschillende reproductieve strategieën en daaraan gekoppelde preferenties 

(p.55). Deze strategieën en voorkeuren zijn voor een deel genetisch bepaald en 

hebben ook tot mentale verschillen geleid (p.55). 

Volgens Pinker is ons brein een systeem met vele aangeboren onderdelen. De evolutie 

heeft ons uitgerust met mentale modules die ons niet alleen in staat stellen om 

zintuigelijke signalen te verwerken en taal te produceren, maar ook om problemen op 

te lossen, te fantaseren, gezichten te herkennen en nieuwe concepten te creëren, enz. 

(p.131). In deze cognitieve modules huist onze algemene intelligentie (p.131). 

Daarnaast zijn er ook nog modules voor angst en vreugde, genegenheid voor 

verwanten, sociale interactie en vriendschap (p.131). 

Evolutie-psychologen vergelijken ons brein met een multi-functioneel zakmes, 

waarvan de modules niet door een Zwitsers fabrikant zijn ontworpen, maar door de 

cumulatieve kracht van natuurlijke selectie (p.132). De evolutie heeft ons brein 

gemodelleerd om de problemen op te lossen die telkens weer opdoken in de 

geschiedenis van onze soort (p.132). Volgens Pinker bestaat onze mentale 
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architectuur uit zoveel verschillende modules dat er geen enkele aangeboren impuls 

de boventoon voert. Sterker nog, omdat de modules elkaar kunnen beïnvloeden en 

verschillend kunnen worden “afgesteld”, is elk (gezond) mens in hoge mate autonoom 

(p.132). 

We zijn vrij, niet omdat we géén aangeboren impulsen hebben, maar juist omdat we 

er zovéél hebben! Als adaptatie van Sartre: de evolutie heeft ons tot vrijheid 

veroordeeld. De evolutie heeft een uiterst flexibele menselijke natuur opgeleverd die 

haar genetisch programma gedeeltelijk kan ontstijgen (p.132). We kunnen rebelleren 

tegen de impulsen van ons DNA (p.132). We kunnen kiezen om kinderloos te blijven. 

Dit betekent niet dat alle modules die in het verleden adaptief gedrag genereerden dat 

ook vandaag nog doen (p.134). Ons brein is het resultaat van natuurlijke selectie en 

het vergt nu eenmaal de nodige tijd om een module of circuit van enige complexiteit 

te ontwerpen (p.134). De omgeving waarin onze voorouders en hun brein 

evolueerden, was heel verschillend van onze huidige urbane levenswereld (p.134). 

Het menselijk lichaam heeft zich gedurende de evolutie aangepast aan de eisen van 

een betrekkelijk klein geografisch gebied: de Afrikaanse savanne (p.366). Zo‟n 

afgebakende habitat wordt ook wel een “Omgeving van Evolutionaire 

Aangepastheid” (OEA) genoemd (p.366). 

 

Volgens evolutie-psychologen delen mensen in verschillende culturen dezelfde 

psychische predisposities, variërend van een voorkeur voor bepaalde typen 

landschappen en gezichten tot een afkeer van slangen en fecaliën (p.133-4). Deze 

aangeboren predisposities hebben een genetische basis en kunnen begrepen worden 

door de biologische geschiedenis van de mens te reconstrueren (p.134). Deze 

reconstructie is uiteraard niet perfect en riskeert foutief te zijn, maar biedt potentieel 

te veel verklarende en predictieve voordelen om deze niet uit te testen.  

Hetzelfde geldt voor ziekten en afwijkend gedrag: er kan een poging ondernomen 

worden deze te begrijpen aan de hand van een reconstructie van ons biologisch 

verleden.  

 

Evolutionaire geneeskunde heeft als doel evolutionaire verklaringen te zoeken voor 

onze kwetsbaarheid voor bepaalde ziekten. Nesse&Williams (1994) maken daarbij het 

belangrijke onderscheid tussen zogeheten proximate en ultimate of evolutionaire 

verklaringen. De proximate verklaring zoekt naar de onmiddellijke, “dichtstbijzijnde” 

oorzaken (Buskes, 2008, p.355). Anders gezegd, de proximate verklaring kijkt naar 

hoe het lichaam functioneert en stelt de vraag waarom sommige mensen ziek worden 

en anderen niet (p.355). Hartfalen kan men bijvoorbeeld verklaren door een 

cholesterolrijk dieet, een genetische dispositie voor aderverkalking, enz. De ultimate 

verklaring daarentegen zoekt naar oorzaken die verder terug liggen in de tijd en die 

verklaren waarom wij op een bepaalde manier zijn ontworpen (p.356). Waarom heeft 

natuurlijke selectie bijvoorbeeld niet bepaalde genen geëlimineerd die vetzucht of een 

dispositie voor aderverkalking met zich mee brengen? De ultimate verklaring toont 

aan waarom mensen in het algemeen ontvankelijk zijn voor bepaalde ziekten en niet 

voor andere (p.356).  

Een evolutionaire verklaring gaat over waarom het DNA een bepaald kenmerk 

specifieert en waarom wij DNA hebben dat encodeert voor een bepaald structuur en 

niet voor een andere (Nesse&Williams, 1994). De fouten in het lichaamsontwerp 

kunnen net als alles in de natuur, enkel begrepen worden met zowel evolutionaire als 

proximate verklaringen. Evolutionaire hypotheses voorspellen wat verwacht kan 

worden in proximate mechanismen (Nesse&Williams, 1994). 
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Natuurlijke selectie laat genen die schadelijke effecten met zich meebrengen 

ongemoeid zolang deze effecten pas na de laatste reproductiefase optreden (p.354). 

Zo bestaat er nog steeds een gen voor de ziekte van Huntington, een dodelijke 

aandoening van het centraal zenuwstelsel (p.354). Het gen is niet door natuurlijke 

seletie geëlimineerd omdat de ziekte zich pas na het veertigste levensjaar manifesteert 

(p.354). De evolutie krijgt geen vat op dergelijke ziekten omdat de getroffenen al 

kinderen hebben gekregen voordat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren 

(p.355).  

Op dezelfde manier kan pleioptrie - het verschijnsel dat één gen meerdere, 

tegenstrijdige effecten kan veroorzaken - uitgewerkt worden (p.355). Bijvoorbeeld 

een gen dat de hoeveelheid calcium in het lichaam verhoogt waardoor botten bij 

beschadiging sneller genezen, maar dat tevens het geleidelijk dichtslibben van de 

bloedvaten veroorzaakt (p.355). Een dergelijk gen zal door natuurlijke selectie 

worden beloond omdat veel individuen in hun jeugd van de voordelen profiteren, 

terwijl er maar weinigen lang genoeg leven om tijdens hun oude dag de nadelen ervan 

te ondervinden (p.355). De voordelen wegen in dit geval dus ruimschoots op tegen de 

nadelen (p.355). Pas als de gemiddelde levensverwachting dramatisch stijgt, zullen de 

nadelige effecten van het gen, gaandeweg zwaarder gaan wegen (p.355). 

Overigens hoeven niet alle genen die bijvoorbeeld ouderdomskwalen veroorzaken per 

se vroege voordelen te hebben (p.355). Sommige van zulke genen werden in het 

verleden nooit aan selectie blootgesteld omdat de individuen opnieuw gewoon niet 

lang genoeg leefden (p.355). Hedendaagse “ouderdomsziekten” zijn wijdverbreid 

omdat de gemiddelde levensduur de afgelopen eeuwen is gestegen (p.355). In het 

verleden kwamen deze ziekten veel minder voor omdat de individuen al eerder 

doodgingen aan de pest, pokken, cholera of difterie, ziekten die in de moderne, 

westerse wereld vrijwel niet voorkomen (p.355). De mechanismen die 

ouderdomsziekten veroorzaken zijn vaak geen ontwerpfouten, maar veeleer 

compromissen die zorgvuldig door natuurlijke selectie zijn afgewogen (p.355). 

 

Beschavingsziekten zoals suikerziekte, zwaarlijvigheid, kanker en hartfalen zijn de 

prijs die de moderne mens betaalt in een wereld van ongekende voorspoed en 

veiligheid (p.368). Uitstellen van de eerste zwangerschap, minder kinderen of zelfs 

kinderloos blijven doet de kans op borst-, eierstok- of baarmoederhalskanker stijgen, 

want deze kans correleert nauw met het aantal menstruele cycli tijdens het leven van 

een vrouw (p.369). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de sterk wisselende 

hormoonconcentraties die zich tijdens de menstruele cyclus voordoen en die 

veranderingen in de weefsels van borsten, eierstokken en de baarmoeder veroorzaken 

(p.369). Deze weefselreacties zijn op zichzelf adaptief, maar net als veel andere 

aanpassingen hebben ze ook een prijs: in dit geval een verhoogde kwetsbaarheid voor 

sommige vormen van kanker (p.369). Dit risico wordt normaliter geminimaliseerd 

door compenserende processen die plaatsvinden in de perioden wanneer de cycli door 

zwangerschap en zogen worden onderbroken (p.369). Maar als deze onderbrekingen 

zich niet voordoen, zal ook het compenserende herstel achterwege blijven (p.369).  

Vrouwen in nog bestaande populaties van jager-verzamelaars hebben dit probleem 

niet (p.369). Meestal worden deze vrouwen veel vroeger (al tijdens hun tienerjaren) 

en vaker zwanger dan hun moderne tegenvoeters (p. 369). Bovendien geven deze 

vrouwen hun kinderen veel langer de borst dan “moderne” vrouwen, soms wel 

oplopend van twee tot vier jaar per kind (p.369). Het aantal menstruele cycli van deze 

vrouwen is daarom ook veel lager dan bij moderne vrouwen, met alle voordelen van 

dien (p.369). 
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Mentale aandoeningen zoals neerslachtigheid en depressie kunnen 

verdedigingsmechanismen zijn analoog aan koorts, braken en diarree (Nesse, 1994). 

Volgens Nesse geldt voor psychische klachten hetzelfde als voor fysiologische 

aandoeningen: het is lang niet altijd raadzaam om deze symptomen te onderdrukken 

omdat ze functioneel en adaptief zijn. Neerslachtigheid helpt ons bijvoorbeeld om te 

stoppen met najagen van onbereikbare doelen (p.366). Wij zijn namelijk voortdurend 

bezig complexe lange-termijndoelen te verwezenlijken, met name doelen die met 

sociale status te maken hebben (p.366). Als zo‟n doel om de één of andere reden te 

hoog blijkt te zijn gegrepen, worden we neerslachtig (p.366). Het nut van die 

neerslachtigheid is dat we het doel loslaten (p.366). Mensen die goed zijn in het tijdig 

loslaten van onbereikbare doelen hebben namelijk het minst last van stress en 

depressie (p.366). Waartegen verdedigde neerslachtigheid onze voorouders in hun 

omgeving? Op eerste gezicht lijkt neerslachtigheid toen niet erg adaptief. Misschien 

werden neerslachtige types beschermd tegen van alles en nog wat dat onder de 

noemer onbereikbaar, frustrerend en gevaarlijk kan vallen: onbeheersbare 

natuurelementen, agressieve partners, veel te sterke vijanden,... Maar neerslachtigheid 

is uiteraard geen mirakel-oplossing voor elk onbereikbaar lijkend doel. Bovendien is 

het niet gegeven dat onze overlevende OEA-voorouders veel verre doelstellingen 

hadden. Wat strookt met een evolutionair verleden waarin overlevingsdruk minder of 

geen plaats liet voor lange termijndoelstellingen. Wat we weten is dat depressie 

vandaag veel voorkomt en dat het mechanisme daarachter gebruik maakt van emoties 

die ontwikkeld werden in ons evolutionair verleden en waarschijnlijk één of ander 

voordeel moet gehad hebben in een beperkte mate. Ook al zijn we vandaag nog steeds 

niet gelukkig met depressie. Neerslachtigheid kan uiteraard enkel in een beperkte 

mate verdedigen tegen onhaalbare projecten, te veel neerslachtigheid zorgt voor een 

diepblauwe opslorpende zee. 

Negatieve emoties zoals verdriet, angst en jaloezie zijn in principe allemaal nuttig 

(p.366). Verdrietig zijn en huilen zijn nuttig omdat we steun bij andere mensen 

zoeken en zo onze sociale banden versterken, angst is functioneel omdat het voorkomt 

dat we roekeloze dingen doen, en jaloezie is nuttig omdat het de band met een partner 

verstevigt (p.366). Helaas verliezen we soms de controle over deze emoties waardoor 

ze kunnen ontsporen (p.366). Functionele neerslachtigheid kan bijvoorbeeld 

ontaarden in een chronische depressie, gezonde jaloezie kan ziekelijke vormen 

aannemen, gerechtvaardigde angst kan omslaan in disfunctionele paniekaanvallen, 

enz. In dergelijke gevallen is de oorspronkelijke functie extreem uitvergroot waardoor 

de adaptatie zich tegen ons keert (p.366).  

Natuurlijke selectie is geen toverformule, maar een blind, doelloos en opportunistisch 

proces (p.412-3). Natuurlijke selectie betekent slechts dat er niet-willekeurige 

verschillen in voortplantingssucces bestaan (p.413). Het gaat er uiteindelijk om wie de 

meeste genen doorgeeft aan volgende generaties (p.413). Daarnaast leidt natuurlijke 

selectie zelden of nooit tot een optimaal ontwerp omdat de evolutie slechts kan 

voortborduren op reeds bestaande blauwdrukken en aanpassingen (p.413). Grote 

evolutionaire sprongen zijn hierdoor zo goed als onmogelijk, want macro-mutaties 

zijn doorgaans fataal (p.413). Nog een andere reden waarom natuurlijke selectie 

zelden tot de vervolmaking van een ontwerp zal leiden, is dat er altijd sprake is van 

een “kosten-batenanalyse” (p.413). Zolang iets naar behoren functioneert, is het goed 

genoeg (p.413). Een ontwerp nog verder optimaliseren, zou simpelweg te veel 

onnodige energie en kosten met zich mee brengen (p.413).  
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Nesse benadrukt dat er scherp moet toegezien worden op het onderscheid tussen 

manifestaties van ziekten als defecten versus deze als verdedigingsmechanismen. Wat 

ons verplicht te erkennen dat veel van het lijden adaptief kan zijn. 

 

Nesse (1999) geeft o.a. volgende voordelen van het evolutionair perspectief: 

 

- Het is gids voor het begrijpen van patiënten 

- Het verduidelijkt het probleem van “normaliteit”. Vanuit een het perspectief 

van reproductief succes kunnen vele ook pijnlijke en sociaal verboden  

emoties, cognities en gedragspatronen als adaptief herkend worden waarvan 

voorheen gedacht werd dat zij pathologisch waren. Het is klinisch nuttig om 

de functies van sommige daarvan aan patiënten uit te leggen. Als mensen met 

paniekaanvallen leren dat hun symptomen de normale vecht-of-vlucht-reactie 

zijn die op het verkeerde moment afgaat, dan kan dit helpen om hun angsten 

dat de symptomen veroorzaakt worden door een hart- of breinziekte te 

verminderen. Deze principes kunnen waarschijnlijk toegepast worden als het 

fundament voor een herzien perspectief op psychiatrische diagnose. DSM mist 

een theoretisch fundament en bemoedigt simplistisch denken over 

psychiatrische syndromen als discrete ziektes. Hedendaagse diagnostische 

systemen bemoedigen het opsplitsen van de moeilijkheden van een patiënt in 

vele “co-morbide” aandoeningen, daar waar een evolutionaire aanpak de 

exploratie van alle interagerende factoren ontwikkelt bij het verklaren van 

iemands emotionele en gedragsmatige moeilijkheden. 

- Het vereist het gebruik van kennis rond emoties en hun regulatie en dus het 

onderscheiden van verschillende categorieën van mentale stoornissen: 

1) Aandoeningen die pijnlijk en misschien ongewenst zijn, maar normaal en 

evolutionair nuttig zoals jaloersheid, angst en verdriet. 

2) Aandoeningen die ontspringen aan een normaal brein dat blootgesteld werd 

aan een leerproces of trauma dat aanleiding geeft tot een emotionele 

pathologie of maladaptief gedrag. 

3) Aandoeningen zoals de meeste vormen van depressie en paniekaanvallen, die 

ontstaan uit een ontregeling die veroorzaakt wordt door een genetische 

kwetsbaarheid in interactie met omgevingsfactoren.  

4) Aandoeningen die ontstaan uit primaire abnormaliteiten aan breinweefsel, 

zoals obsessief-compulsieve stoornis, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. 

 

- Het heeft een heuristische utiliteit. Zonder evolutionair perspectief konden 

Daly&Wilson (1988) nooit de vraag naar de frequentie van 

kindermishandeling in families met een stiefouder gesteld hebben. Zonder 

evolutionair perspectief is het veel moeilijker zich de mogelijke voordelen van 

angst, verdriet en wrok voor te stellen. 

 

Daly&Wilson (1988) geven het beste voorbeeld van een voorspellende factor voor 

afwijkend gedrag die bekomen werd via evolutionair redeneren. Kindermishandeling 

was voorafgaandelijk aan de studie van Daly&Wilson slecht voorspelbaar voor 

criminologen, psychologen en andere specialisten. Door gencentrisch evolutionair te 

redeneren kwamen Daly&Wilson bij de hypothese dat kinderen met een stiefouder 

meer kans hebben mishandeld te worden. Het hebben van een stiefouder blijkt de 

beste predictor voor kindermishandeling te zijn.  
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Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat alle stiefouders hun stiefkinderen 

mishandelen, of dat kindermishandeling enkel in stiefouderlijke gezinnen zou 

voorkomen. Goede stiefouders kunnen echte liefde voor hun stiefkinderen voelen, en 

verdienen, gegeven hun uitzonderlijke inspanning voor één of meerdere niet-

nakomelingen, een grotere maatschappelijke waardering. 

 

De evolutionaire aanpak is in principe niet in strijd is met SPRs. SPRs zouden immers  

evolutionaire predictoren kunnen bevatten. Het grote verschil zit in de opbouw en het 

soort predictor. Simplifiërend: SPRs kunnen in principe statistisch uit allerlei 

gegevensverzamelingen gedistilleerd worden. Dit levert niet altijd sterke predictoren 

en SPRs op. Evolutionaire predictoren zouden verklarende predictoren moeten zijn, 

die hun voorspellende kracht ontlenen aan feit dat het oorzakelijke factoren zijn voor 

het te voorspellen fenomeen (zoals kindermishandeling bijvoorbeeld). Evolutionaire 

predictoren komen oorspronkelijk niet voort uit een statistische analyse van 

uiteenlopende cijfergegevens, maar uit een (functionele) hypothese die daarna wel 

bevestigd kan worden door een hypothese-testende statistische analyse. 

 

Al van bij de aanvang van predictie-regels bestond de verzuchting om SPRs met 

oorzakelijke factoren te vinden. Wellicht in de overtuiging dat oorzakelijke factoren 

ook betere predictoren leveren. Dit was lang voor de opkomst van de evolutionaire 

psychologie en geneeskunde. De zoektocht naar oorzakelijke predictoren is blijven 

sluimeren, maar men was al zeer tevreden met predictoren die een accurater resultaat 

leverden dan het menselijk oordeel. Voor B&T en voorstanders maakt het in principe 

niet uit welke predictoren gebruikt worden, wat telt is de voorspelkracht ervan. Wel 

zijn B&T beducht voor oorzakelijke verklaringen zonder controle-mogelijkheid 

(situaties zonder de vermeende oorzaak). Tegenstanders van de evolutionaire aanpak 

zullen echter een andere verklaring of minstens een beter voorspellende factor voor 

kindermishandeling moeten geven. 

 

Murphy&Stich (1998) kwamen met het (oude) idee van een door evolutionair 

psychologie geïnspireerde taxonomie van mentale aandoeningen. Galambos heeft 

kennis van Murphy&Stich en doet een voorlopig voorstel voor een bruikbaar 

classificatie-systeem van mentale stoornissen op zijn website (www.ep.org.au, 2006; 

www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): het Malfunctie-Dysregulatie-Asocialisatie of 

MDA-model als een pragmatische verbetering van het Bio-Psycho-Sociaal of BPS-

model. Galambos stelt voor dat het essentieel is bestaande evolutionaire modellen van 

mentale orde en wanorde of stoornis te integreren om het psychiatrische classificatie-

systeem te verbeteren, de overgebleven gaten door DSM, de vier standaardmethodes 

die mentale stoornissen verklaren impliciet in de hedendaagse psychiatrie (ziekte, 

dimensionaliteit, gedragsmatig en het perspectief van het levensverhaal) en het BPS-

model (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Onder evolutionaire modellen van 

mentale orde brengt Galambos volgende modellen en disciplines onder: traditionele 

sociaal-wetenschappelijke modellen (?), filosofische modellen, evolutionaire 

psychologie, sociobiologie en gedragsmatige ecologie, ethologische modellen, neuro-

anatomie van het brein, neuro-wetenschappelijke modellen en cel- of moleculaire 

biologie van het brein (www.ep.org.au/models/evol.htm, 2006). Voor de evolutionaire 

modellen van mentale wanorde of stoornissen, o.a.: meme-stoornissen, module-

stoornissen en DSM-stoornissen. 

 

http://www.ep.org.au/
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/models/evol.htm
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Ironisch genoeg tracht Galambos de DSM-stoornissen die gebaseerd zijn op een niet-

etiologisch, d.i. niet-oorzakelijk, beschrijvend classificatie-systeem en het Bio-

Psycho-Sociaal (BPS-) model (Engel, 1980) binnen een verklarend/ethiologisch, d.i. 

evolutionair kader te plaatsen. Malfunctie correleert met “bio”, dysfunctie met 

“psycho” en sociabiliteit met “socio”.  

Volgens Galambos vergemakkelijkt het behouden van het BPS-model de evolutie van 

een atheoretisch naar een theoretisch classificatie-systeem, en tegelijk vermijdt het 

ook het problematische Cartesiaans bio-psycho-sociaal dualisme uit het BPS-model 

en DSM (www.ep.org.au/classif/intro.htm, 2006). Met Cartesiaans dualisme wordt 

een strikte scheiding tussen lichaam en geest, en overeenkomstige ziekten bedoeld.  

Er zijn nochtans zeer scherpe en terechte evolutionair-psychologische én niet-

evolutionair psychologische kritieken geformuleerd tegen DSM.  

Zelf vat Galambos kritieken op DSM in een aantal bollen samen 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

 Wordt niet geleid door enige theorie over de structuur en het functioneren van 

normale breinen 

 Aanmoediging tot simplistisch denken over psychiatrische syndromen als 

discrete ziekten  

 Negeert maladaptieve psychologische processen 

 Afsplitsing van de psychiatrie van de algemene medische stoornissen geeft de 

valse indruk dat de mechanismen voor beide verschillen  

 Inprecisie 

 

DSM heeft een lage validiteit (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

 Stel je voor dat je een classificatie-systeem probeert op te zetten voor 

malfuncties die zich voordoen in een computernetwerk. Dit systeem moet 

volledig gebaseerd zijn op clusters van symptomen die opvallen voor de 

gebruiker van het systeem (zonder enige theorie over de samenstellende delen 

en hun functies). 

 Zo‟n systeem zou problemen samenvoegen die door totaal verschillende 

onderliggende mechanismen of processen veroorzaakt worden en die totaal 

verschillende remedies kunnen vergen. 

 Het zou er niet in slagen problemen samen te voegen met dezelfde 

onderliggende oorzaken (en die eenzelfde remedie vereisen) als zij zich op 

verschillende manieren manifesteren onder licht verschillende 

omstandigheden. 

 Het resultaat zou een verzameling categorieën zijn die enorm heterogeen is, 

bekeken vanuit het oogpunt van iemand die begrijpt hoe het systeem werkt. 

(Murphy&Stich, 1998). 

 

Daarbovenop biedt DSM geen definitie voor neurose (Kaplan&Sadock, 1994), 

waardoor DSM evenmin als het MDA-model, geschikt is voor een N/P-diagnose. Als 

men mag aannemen dat het voorlopige MDA-model al constructen omvat die in 

aanmerking komen voor een evolutionaire verklaring, dan wijst dit niet onmiddellijk 

in de richting van de zinvolheid van de N/P-diagnose. 

 

Het is trouwens niet alleen DSM die faalt. Galambos heeft het over een 

paradigmatische faling van de psychiatrie. Onder de gefaalde (overkoepelende) 

http://www.ep.org.au/classif/intro.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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modellen vallen (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008; 

www.ep.org.au/gg/lecs/ep2.htm, 2006): 

 

 Objectief-descriptieve  

 Psycho-analytische  

 Existentiële  

 Interpersoonlijke/Sociale  

 Eclecticistische - beschrijvende niet-etiologische classificaties (DSM) 

 BPS (Engel, 1980). Biologisch reductionisme legt enkel het “wat” en “hoe” uit 

en niet het “waarom”. De evolutionaire benadering onderzoekt het “waarom” 

van onze susceptibiliteit door onze ontwerpeigenschappen in beschouwing te 

nemen. Zowel proximate als ultimate verklaringen zijn nodig. 

 

Ondanks alle kritieken vraagt Galambos toch of DSM een faling is, en maakt van de 

DSM-stoornissen eigenlijk de “constructen” of beschrijvingen die evolutionair 

verklaard moeten worden in zijn classificatie-systeem...  Galambos meent dat DSM 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

 essentieel is voor het bestuderen van vergelijkbare groepen 

 Enkele van zijn doelstellingen bereikt:  

 accurate beschrijvingen (een taal vrij van theoretische biases) 

 hoge overeenkomst tussen clinici 

 empirisme 

 

De vraag wordt dus welke psychiatrische constructen een evolutionair classificatie-

systeem kan overnemen en verklaren. Of bestaande psycho-pathologische constructen 

wel het uitgangspunt kunnen vormen van een evolutionaire classificatie? Kan een 

evolutionarie psychiatrie haar eigen constructen ontwikkelen?  

Een effect van een evolutionaire classificatie lijkt net een drastische reductie van het 

aantal bestaande psychiatrische ziekte-categorieën of abnormaliteiten. Aangezien veel 

van wat voorheen als abnormaal of afwijkend gedrag beschouwd werd, bij nader 

inzien, op individueel vlak toch adaptief kan blijken en een bepaalde graad van 

maladaptatie altijd eigen is aan evolutie. Perfect ontwerp bestaat immers niet. 

Wat is een mentale stoornis vanuit een evolutionair perspectief? Mentale stoornissen 

zijn (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

 Abnormale fenomenen die een biologisch nadeel veroorzaken  

 Het resultaat van dingen die verkeerd zijn gegaan met de geëvolueerde 

structuren die (normaal) een adequaat functioneren toelaten (wat zonder 

verzorging tot een reproductief nadeel leidt)  

 Ook: sociale ongewenstheid  

 

Deze omschrijvingen stroken met een ultimate verklaring, een verklaring in termen 

van reproductief succes of het doorgeven van genen aan volgende generaties. Veel 

sociaal ongewenst gedrag blijkt bij nader inzien individueel toch adaptief (seksuele 

ontrouw, schaamte, moord door streven naar mannelijke status, kindermishandeling 

en kindermoord door stiefouders, www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Ook 

sommige ziekte-noemers voor afwijkend of sociaal ongewenst gedrag zullen in 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep2.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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evolutionair perspectief niet zo ziekelijk of abnormaal blijken, wel sociaal ongewenst. 

Maar welke klassieke mentale stoornissen blijven dan nog over om te classificeren? 

Wanneer enkel naar ultimate oorzaken gekeken wordt, dreigt er in het extreme: 

iedereen die zich voortplant is gezond of niet-ziek, aangenomen dat iedereen die zich 

voortplant geen reproductief nadeel ondervindt ten opzichte van wie zich niet 

voortplant. Maar ook het omgekeerde kan gelden: elk detail kan in principe ook 

uitgroeien tot een reproductief nadeel ten opzichte van mensen met méér 

nakomelingen. Het is niet altijd bij voorbaat even duidelijk welke fenomenen tot 

reproductief succes of nadeel zullen leiden. Waardoor ontzettend veel abnormale en 

zelfs normale fenomenen in bepaalde omstandigheden oorzaken van mentale 

stoornissen kunnen zijn. 

Wellicht is het mede daarom zo dat ook proximate oorzaken noodzakelijk zijn bij een 

verklaring van mentale stoornissen. Proximate verklaringen – gerelateerd aan de 

functie van een organisme, zijn delen en ontwikkeling, van de functionele morfologie 

tot de bio-chemie -  vullen ultimate verklaringen aan, en omgekeerd. Ultimate 

oorzaken pogen uit te leggen waarom een organisme is zoals het is 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Beide soorten verklaringen vormen een 

geheel en zijn nodig voor een geldige verklaring en indeling van mentale stoornissen. 

Galambos besluit dat wat mentale stoornissen voor de rest ook mogen zijn, de meeste 

mentale aandoeningen, aandoeningen zijn door falende functies. 

 

Het voordeel van evolutionaire benaderingen is dat zij het “waarom” onderzoeken van 

van onze ontvankelijkheid voor maladaptieve mentale en gedragsfenomenen door 

ontwerpkenmerken in beschouwing te nemen (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). 

Naast werk aan een evolutionaire classificatie kunnen zij misschien toevoegen 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

 Een theorie van gedrag, motivaties en functie 

 Een theorie over gen-omgeving-gedragsinteracties 

 Causale hypotheses 

 Een niet-veroordelend, normaliserend, humaniserend verklarend model voor 

patiënten 

 Integratie van dominante modellen in een kader  

 

De laatste bol stemt overeen met unificatie van een aantal bestaande theorieën in de 

psychiatrie. 

 

Wat Galambos wellicht probeert te doen, is aangeven dat een veel gebruikte 

beschrijvende indeling mits aanpassingen kan herschreven worden tot een 

evolutionair model. Dit zou inderdaad zeer sterk zijn, maar valt misschien ten prooi 

aan het zoeken naar verklaringen voor loze DSM-constructen. Waar en bij welke 

constructen te beginnen bij de opbouw van een evolutionair classificatie-systeem? 

Ongetwijfeld heeft Galambos veel relevant werk gebundeld en verricht waarop in de 

toekomst kan verdergebouwd. Ook zonder inpassing van DSM-stoornissen is 

Galambos‟ systeem en verdere informatie over overlappende evolutionaire modellen 

van mentale orde en stoornis op zijn website, leerrijk (www.ep.org.au/models/, 2006). 

Uit elk van deze overlappende modellen zou Galambos in principe iets mee kunnen 

pikken om zijn classificatie-systeem op te bouwen. Wat opnieuw de complexiteit van 

een neuro-psycho-bio-chemisch onderbouwde taxonomie aangeeft. En eigenlijk 

schieten de modellen die Galambos wil betrekken bij zijn taxonomie nog tekort. 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
http://www.ep.org.au/models/


 

 

134 

Bevindingen uit de genomica en systeem-biologie hebben nog geen plaats gekregen in 

het classificatie-systeem.  

 

Eén van de modellen - dat van de evolutionaire psychologie - leert iets over modules 

waarmee vanalles kan mislopen en leverde reeds Murphy&Stichs voorlopige 

classificatie (1998).Galambos geeft hierop een verbetering, maar dit is nog niet zijn 

grotere MDA-classificatie-model met DSM-stoornissen en archetypische systemen. 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Uit de evolutionaire psychologie neemt 

Galambos de massale modulariteitshypotheses over, waardoor modulare stoornissen 

een deel vormen van het MDA-model. 

Uit de evolutionaire psychiatrie laat Galambos zich inspireren door het classificatie-

voorstel van o.a. Nesse (1991), vooral de categorie van de adaptieve maar pijnlijke 

bijproducten. Er moet rekening gehouden worden met onprettige maar desalniettemin 

adaptieve emoties (b.v. depressie als adaptatie versus langdurige depressie als 

maladaptatie). 

Galambos‟ aanpassing van Nesses voorstel voor een evolutionair psychiatrische 

classificatie (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

1. Primaire brein-abnormaliteiten 

 worden veroorzaakt door genetische abnormaliteiten, 

infecties, toxines en trauma (ongeval of ex) 

 resulteren in: 

 Malfunctie, bijvoorbeeld autisme, leerstoornissen en 

dementie 

 Dysregulatie van adaptieve reacties, bijvoorbeeld 

melancholie. 

 

2. Omgevingstrauma of uniciteit 

 Normale breinmechanismen 

 Blootstelling aan nieuwe omgevingsomstandigheden, 

idiosyncratische leergeschiedenissen of trauma 

 Voorbeelden:  

 Sommige angst- en depressieve stoornissen 

 Verslavingen 

 Fetisjen 

 

3. Bijproducten (adaptief maar pijnlijk) 

 Patronen van emotie of gedrag dat pijnlijk of sociaal 

onaanvaardbaar is, maar desalniettemin adaptief 

 Voorbeelden: 

 Seksuele ontrouw 

 Schaamte 

 Moord door mannelijk streven naar status 

 Mishandeling en kindermoord door stiefouders  

 

Overeenkomstig het BPS-kader zijn er drie evolutionaire verklaringen 

(www.ep.org.au/classif/intro.htm, 2006): Stoornissen door 1. Malfunctie (M), 2. 

Dysregulatie (D), en 3. Asociabiliteit (A). Elk van deze MDA-stoornissen heeft 

telkens twee verschillende vormen. 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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Galambos meent dat er een flow-effect bestaat waardoor MDA-stoornissen leiden tot 

functionele ontregelingen van de vier archetypische systemen 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008): 

 

1. Het vreemdelingen-archetype 

2. Het affiliatie- en bindingsarchetype 

3. De hiërarchische rangorde dominantie-onderdanigheidsarchetype 

4. Het hofmakingsarchetype 

 

Archetypische ontregelingen worden uit het werk van Stevens&Price (2000) afgeleid. 

Zij beweren dat mentale stoornissen en lijden het resultaat zijn van het niet-

volbrengen van bio-sociale imperatieven zoals binding, dominantie, reproductie en 

vlucht. Voor het vervullen van deze bio-sociale imperatieven heeft natuurlijke selectie 

ons voorzien van  levensloop-specifieke context-gevoelige archetypische neigingen 

die inclusieve fitness vergemakkelijken (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008).  

Dit ontwikkelingsperspectief op psycho-pathologie voorspelt dat stoornissen zich niet 

alleen op het moment van het niet-bereiken of falen voltrekken, maar tot een cascade 

van organisch en gedragsmatig dysfunctioneren kunnen leiden. Een belangrijke 

stoornis geeft zelf aanleiding tot het verstoren van het bereiken van de volgende bio-

sociale imperatief die in het volgende stadium van de levensloop opduikt, waardoor 

zich meer stoornissen ontwikkelen. Dit verklaart waarom co-morbiditeit zo frequent 

voorkomt bij mensen met een mentale stoornis (www.ep.org.au/models/, 2006).  

Zo kan bijvoorbeeld een faling van het bindingsarchetype - dat normaal tot een veilige 

binding met een ouderlijke figuur leidt - een aantal zware mentale stoornissen 

veroorzaken. Het bindingsarchetype is een cruciale voorwaarde voor het verwerven 

van basale adaptieve gedragsrepertoires zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 

redelijke graad van  zelfwaardering, van coping-mechanismen en het verwerven van 

een evenwicht tussen waakzaamheid voor gevaar en overreactie op afkeerstimuli. 

Omdat binding een zo‟n belangrijke biosociale imperatief is voor het menselijk 

gedrag, zal het niet-vervullen daarvan de waarschijnlijkheid verlagen dat het 

organisme de volgende ontwikkelingsuitdagingen – verdediging, streven naar 

dominantie en reproductie - effectief zal bereiken (www.ep.org.au/models/, 2006). 

Bij verlies aan binding kunnen volgende stadia voorspeld worden 

(www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008; naar Bowlby, 1969): 

 

 Protest: angst 

 Wanhoop: Woede/depressie 

 Onthechting: verdiging/zelf-zorg/zwakke 

sociabiliteit/persoonlijkheidsdysfunctie 

 

Elke archetypische stoornis kan tot zes mogelijke oorzaken hebben, en elke 

evolutionaire verklaring kan 1 tot 4 van de vier archetypes ontregelen. 

De verbinding beider processen resulteert in een raster van zes algemene 

evolutionaire verklaringen en vier archetypische ontregelingen, wat 24 evolutionaire 

classificaties mogelijk maakt. Elke DSM-stoornis kan 1 tot 24 evolutionaire 

verklaringen hebben. Zo kunnen depressieve stoornissen of angststoornissen uit DSM 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van één of alle van de drie paden (MDA). De specifieke 

etiologie kan al dan niet gevolgen hebben voor de symptomen, de ernst of het verloop 

van de stoornis. Twee patiënten kunnen hetzelfde DSM-syndroom manifesteren (en 

identiek lijken in termen van symptomen en tekens) maar totaal verschillende 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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oorzaken hebben (www.ep.org.au/classif/intro.htm, 2006). Merk opnieuw op dat 

Galambos niet voorziet dat sommige (of alle) DSM-stoornissen geen verklaring 

behoeven omwille van slechte constructie-methode. Daartegenover staat dat een 

aantal klassieke stoornissen (depressie, angsten) een plausibele evolutionaire 

verklaring krijgen. 

Het raster, de betrekking beider processen, zonder de DSM-stoornissen is wellicht een 

verbetering ten opzichte van niet-evolutionaire classificatie-systemen. Maar welke 

ziekten moeten er dan ingepropt? 

 

1. (M): Stoornissen door Malfunctie vallen uiteen in modulaire en 

integratieve (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008).  

 

1.1 Modulaire stoornissen als gevolg van gelocaliseerde (modulaire) 

malfunctie van het brein door een abnormale differentiatie, gewoonlijk 

te wijten aan genetische kwetsbaarheid of schade van het 

ontwikkelende centrale zenuwstelsel.  

 

Bijvoorbeeld:  

- Autisme als een vorm van een falen van de Theory-of-Mind (ToM) module. 

Een module die ons toelaat afleidingen te maken over de mentale toestanden 

van anderen. Of is ToM en het bewustzijn een deel van een “sociale” module? 

- Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis: te wijten aan de afwezigheid of het 

malfunctioneren van een Geweld-onderdrukkende Module (GoM). Normaal 

wordt GoM geactiveerd bij het zien van pijn van anderen, waardoor schuld en 

spijt worden veroorzaakt, wat leidt tot een aversief terugtrekkende reactie. Dit 

legt uit waarom psychopaten er niet in slagen morele emoties en empathische 

reacties op het lijden van anderen te ontwikkelen. 

 

1.2 Integratieve – mentale stoornissen als gevolg van niet-gelocaliseerde 

malfunctie van het brein door genetische kwetsbaarheid of schade van 

het ontwikkelende centrale zenuwstelsel, waardoor wijdverspreide 

cerebrale disconnectiviteit wordt veroorzaakt. 

 

Bijvoorbeeld: 

- schizofrenie:  

Als stoornis van de integratie van het sociale brein. 

Of als stoornis door “over-pruning”. Pruning van een robuust netwerk heeft een 

adaptief voordeel: de verbetering van het cognitief functioneren. Tot een 

“psychoto-genetische” drempel wordt bereikt. 

 

2. (D): Stoornissen door Dysregulatie  

 mentale stoornissen als gevolg van dysregulatie van vaste 

verdegingsmechanismen, waardoor het gehele organisme er 

niet in slaagt specifieke bio-sociale doelstellingen te bereiken. 

 

2.1 Omgevingstrauma of slechte overeenkomst – mentale 

stoornissen kunnen voortkomen uit normale breinmechanismen 

die ontregeld worden als gevolg van blootstelling aan nieuwe 

omgevingsomstandigheden, idiosyncratische leergeschiedenissen 

of sensorische trauma die een slechte ontwikkeling van de 

http://www.ep.org.au/classif/intro.htm
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programma‟s van het brein veroorzaken. Bijvoorbeeld: depressie 

als adaptatie en als maladaptatie  

2.2 Maladaptieve memen – gedragsdysfunctie als gevolg van 

besmettelijke verspreiding van maladaptieve ideeën. Een meme  

is een besmettelijk informatie-patroon dat zichzelf parasitair 

vermenigvuldigt door menselijke breinen te besmetten en hun 

gedrag te veranderen, waardoor het patroon verspreid wordt. 

Individuele slogans, melodieën, iconen, uitvindingen en mode-

grillen zijn typische memen. Een idee of informatie-patroon is 

geen meme tot zolang het iemand aanzet om het te repliceren, het 

te herhalen aan iemand anders. Alle overgedragen kennis is 

memetisch (pespmc1.vub.ac.be/MEMLEX.html).  

 

Er heerst een competitieve co-evolutie tussen genen en memen 

(cultuur). Mensen moeten zich aan nieuwe “culturele” 

omgevingen/invloeden aanpassen (Dawkins, 1976). Mentale 

stoornissen kunnen veroorzaakt worden door een conflict tussen 

cultuur en genen. Of door het niet in staat zijn zich aan te passen 

aan een cultuur. 

 

Types breintrauma: 

2.1 

 Bot (lichamelijk)  

 Toxines 

 Somato-sensorische 

2.2 

 ideationeel 

 

 

3. (A): Stoornissen van de sociabiliteit/“Asocialisatie”  

 

Als het gedrag van het organisme tot ernstig subjectief pijn leidt, 

objectieve pijn (van de familie of gemeenschap) en negatieve sociale of 

pijnlijke gevolgen. Deze stoornissen worden gekenmerkt door gedragingen 

die niet aanvaard worden door de locale gemeenschap, maar toch adaptief 

kunnen zijn voor het individu, bekeken vanuit het perspectief van zijn 

genen (transmissie). De memen van de sociale groep waartoe een individu 

behoort verschillen van de adaptieve functie van iemands afwijkend 

gedrag. 

 

3.1 Bij-producten of trade-offs  

Patronen van emotie of gedrag die sociaal onaanvaardbaar of pijnlijk zijn, maar 

desalniettemin adaptief. 

 

Bijvoorbeeld: waanzinnige mannelijke jaloezie als een partner-bewakende tactiek. 

Hoewel onconfortabele en ongewenste toestand die tot anti-sociale handelingen 

kunnen leiden, verhoogt dit waarschijnlijk het reproductief succes. Waardoor het 

behouden blijft door natuurlijke selectie.  

 

3.2 Verdediging  



 

 

138 

Een oplossing die ontwikkeld werd voor een uitdaging die lijden en pijn als 

onderdeel van de strategie kan veroorzaken, om op een effectieve manier op de 

dreiging te reageren. 

 

Bijvoorbeeld: angststoornissen, paniek-stoornissen 

Situaties die angst kunnen oproepen als verdediging (naar Nesse, 1990): 

Schade door vreemden: angst voor vreemden 

Scheiding van verzorger: scheidingsangst 

Bedreigingen van status of lidmaatschap van een groep: sociale angst 

Sociaal onaanvaarde impulsen: obsessieve zelfbetwijfeling 

Gebrek aan eten of andere bronnen: obsessieve verzamelwoede 

Ziek worden: hypochondrie en smetvrees 

Gevaarlijke kleine dieren: fobie voor kleine dieren 

Potentiële aanval van familieleden: algemene angst 

Aankomende aanval door een predator: paniek 

Omgeving waarin een aanval waarschijnlijk is: agorafobie 

 

Angst is een nuttige verdediging, maar verbruikt vele calorieën, waardoor we 

vermoeid zijn en weefsels beschadigen. Waarom komt angst dan zo makkelijk op? 

Omdat de kost om vermoord te worden hoger ligt dan reageren op honderd valse 

alarmen. D.i. het rook-detector principe (Nesse, 1990) 

 

Tenslotte onderneemt Galambos een poging om psychose binnen zijn evolutionaire 

classificatie te plaatsen (www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm, 2008). Dit geeft volgend 

skelet: 

1. Malfunctie 

(Pychose) Te wijten aan algemene geneeskundige stoornis 

Door drugs geïnduceerd 

(Als onderdeel van) schizofrenie als stoornis van integratie te wijten aan “over-

pruning”, als een stoornis van het archetype van reactie op bedreiging (onderdeel 

van het vreemdelingen-archetype?) 

 

2. Dysregulatie 

Gedeelde psychose (b.v. een massa die onder onbedwingbare angst van een 

griepinfectie leeft?) 

 

3. Asociabiliteit 

(Psychose door) waanzinnige jaloezie 

 

Enerzijds onderschrijft het MDA-model een aantal plausibele evolutionaire 

verklaringen voor een aantal klassieke psychiatrische stoornissen (depressie, 

angststoornis) als adaptatie (verdediging) en maladaptatie (uit de hand gelopen 

verdediging). Anderzijds stelt het te weinig vragen naar de constructie-wijze van 

DSM-stoornissen die Galambos allemaal wil inpassen. Een proef voor de geldigheid 

van de in te passen constructen ligt in nog toe te voegen genomische en systeem-

biologische perspectieven. Vast kunnen deze de eventuele proximate oorzaken van 

bepaalde constructen steviger onderbouwen. Niemand twijfelt er aan dat depressie en 

angst ziekelijke vormen kunnen aannemen, daarmee is nog geen genomische en 

systeem-biologische analyse gegeven waaruit minstens een verhoogde kans op deze 

http://www.ep.org.au/gg/lecs/ep3.htm
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uit de hand gelopen vormen kan blijken. Kunnen ziekelijke depressie en angst exacter 

genomisch en systeem-biologisch bepaald? 

Het idee is dat genomica en systeembiologie een gemeenschappelijke noemer bieden 

voor een nieuwe indeling van alle (?) families van ziekten, in combinatie met 

evolutionaire verklaringen. Naar depressie is al onderzoek in die richting verricht. 

Naar de EPV-constructen neuroticisme, psychoticisme en extraversie werd een 

genomische linkage-studie zonder succes ondernomen, hoewel het een partiële scan 

en niet het totale genoom betrof  (Gillespie e.a., 2008). Het blijft mogelijk dat 

bestaande psychiatrische constructen geen duidelijk aflijnbare of uitgesproken 

genomische of systeembiologische basis hebben. 

 

Biologische psychiatrie (en het gelijknamig tijdschrift, 

journals.elsevierhealth.com/periodicals/bps/aims, 2009) combineert genetica, studie 

van omgevingsrisicofactoren, neurale netwerken, neuro-chemie en farmacie. Maar 

psychiatrie kan niet geheel los kan staan van de evolutionaire psychologie en 

disciplines die psychiatrische constructen kunnen nagaan. Vandaar is het beter een 

poging te ondernemen een evolutionaire geneeskunde en diagnostiek uit te werken die 

unificerend werkt via genomische en systeem-biologische analyse van constructen 

binnen een evolutionair kader. Daaruit kan een nieuwe classificatie van de ziekten, en 

eventuele overeenkomstige specialismen groeien. 

 

Computer-ondersteunde diagnostiek 

 

Hoewel computer-ondersteunde diagnostiek niet los staat van bovenvermelde 

alternatieven, bestaan er nog andere systemen die computer-ondersteunde diagnostiek 

mogelijk maken. Wie bereid is de zinvolheid van de N/P-diagnose aan te nemen, kan 

wellicht binnen al deze velden naar N/P-computerdiagnostische methodes zoeken. 

Bedoeling van deze korte opsomming is vooral te verduidelijken dat SPRs slechts één 

van de bestaande mogelijkheden zijn binnen het complexe veld van de medische (niet 

enkel psychiatrische) diagnostiek. B&T positioneren zich niet expliciet ten opzichte 

van elk van deze andere systemen, maar een aantal van hun te verwachten replieken 

volgen uit al het vorige omtrent hun SPRs.  

Ik beperk mij tot de verkorte overzichtlijke opsomming en commentaar van Weiner 

e.a. (Armitage&Colton, 2005, p.1046 e.v.) met hier en daar een kleine toevoeging, 

zonder deze hier te contrasteren met de verwachte replieken van B&T. Vermoedelijk 

zien B&T in het grootste deel van deze opsomming geen echt rivaliserende 

benaderingen zolang daarin maar één of andere statistische methode aan te pas komt. 

SPRs vallen niet strikt te onderscheiden van deze andere systemen, ze leiden allemaal 

tot automatisering. B&T benadrukken dit punt niet, hoewel ze dit ook niet helemaal 

uitsluiten. Een éénmalige vermelding tussen haakjes: als SPRs door instellingen 

gebruikt worden, kunnen ze vaak overgelaten worden aan een computerprogramma 

(B&T, 2005, p.66).  

Volgens Butcher e.a. (2004, p.333) levert het werk van Meehl (1954) en opvolgers 

(Grove&Meehl, 1996) op zichzelf geen sterke ondersteuning voor het nut van 

computer-methodes omdat niet alle computer-evaluaties actuarieel of statistisch van 

aard zijn. Actuariële of statistische predictie houdt besluitvormingsmethodes in die 

bedoeld zijn om puur rationeel en objectief van aard te zijn, niet beïnvloed door de 

soorten potentiële biases die andere, meer impressionistische benaderingen of 

klinische predictie beïnvloeden (p.332). Een standaardverzameling van 

beslissingscriteria wordt vastgelegd en enkel deze worden in de uiteindelijke bepaling 
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beschouwd (p.332). De criteria worden op exact dezelfde manier op elk geval 

toegepast, zonder afwijking of variatie (p.332). Er is geen mogelijkheid tot 

verzachtende omstandigheden om het gevelde oordeel te beïnvloeden (p.332). 

Opdat computer-methodes actuarieel kunnen zijn en er een voordeel in de 

accuraatheid van de predictie zou zijn, moeten computer-ondersteunde systemen een 

interpretatieve uitvoer hebben die door statistische regels bepaald is (p.333). 

Bovendien moeten deze statistische regels overeenkomen met empirisch aangetoonde 

relaties tusse in- en uitvoergegevens (p.333). Computer-ondersteunde interpretatie-

methodes die gebaseerd zijn op klinische impressies en ervaring - zelfs met 

onderliggende gepubliseerde resultaten - zijn ze niet echt actuarieel (p.333).  

Toch zou het verbazen wanneer de systematiek van niet-SPR computer-ondersteunde 

diagnostieken geen enkel voordeel kan opleveren in termen van verhoogde 

betrouwbaarheid door minder bias-gevoeligheid. 

 

Traditioneel benadert een arts de diagnostische taak door de samenstelling van 

beschikbare gegevens en de ontwikkeling van een lijst van één of meerdere 

diagnostische mogelijkheden die een differentiaaldiagnose wordt genoemd 

(Armitage&Colton, 2005, p.1046). De elementen van deze lijst worden opeenvolgend 

uitgesloten op basis van hun passendheid met het totale klinische scenario (p.1046). 

Diagnostische mogelijkheden op deze herziene lijst worden dan getest en in een 

volgorde geplaatst om de juiste behandeling voor de patiënt te voorzien (p.1046).  

Predictie-regels, neurale netwerken en beslissingsbomen zijn voorbeelden van 

systemen die computer-ondersteunde diagnose mogelijk maken. Andere voorbeelden 

zijn: algoritmen, Bayesiaanse analyse, netwerken van overtuigingen, regel-gebaseerde 

systemen, artificiële intelligentie en causaal redeneren, micro-array technologie (zie 

hoger) en syndromaal toezicht (p.1046).  

 

Predictie-regels omvatten niet alleen deze van de statistische soort, en niet allemaal 

van eenzelfde statistische methode. Het begint soms met een aanvaarde en toegepaste 

impliciete regel. Bijvoorbeeld: “Als de patiënt een pijnlijke keel heeft samen met 

koorts, pijnlijke en gezwollen lymfeklieren; tongbeslag; en een verminderde hoest, 

dan is de diagnose waarschijnlijker streptococcisch (bacterieel) dan viraal.” Artsen 

weten niet noodzakelijk hoe predictief deze regel zou kunnen zijn, maar hij wordt 

vaak toegepast op basis van de empirische observatie dat de regel vaak waar is 

(p.1048). 

Dankzij de beschikbaarheid van grote klinische gegevensbanken en de verspreiding 

van gevorderde statistische technieken in klinisch onderzoek, worden predictie-regels 

met steeds verder verfijnde wiskundige methodes gecreëerd. In deze benaderingen 

identificeert de statistische analyse welke klinische variabelen gerelateerd zijn aan de 

uitkomst, en berekent dan de kracht van deze relatie (p.1049). Eens deze informatie 

gekend is, kan een regel samengesteld die een extra zekerheidsgraad bevat (p.1049).  

Zo toonde logistische regressie bijvoorbeeld aan dat de kracht van de relatie tussen 

elke bevinding en streptoccocische pijnlijke keel ongeveer gelijk was (p.1049). Dus 

telt de predictie-regel hoeveel bevindingen er zijn en vergelijkt daarna het resultaat 

met de gemeten waarschijnlijkheid van een streptoccocische pijnlijke keel. Als er 

geen van de symptomen aanwezig zijn, wordt de waarschijnlijkheid op een 

treptoccocische keel 2,5%. De waarschijnlijkheid stijgt per aanwezig symptoom 

(p.1049). Een gelijkaardige regel kan via discriminant-analyse ontwikkeld worden 

(p.1049). Daarbij worden verschillende scores aan de aanwezigheid en graad van een 

symptoom en waarschijnlijkheden toegekend op basis van de totale score (p.1049). 
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Andere statistische methodes die de associatie tussen variabelen meten om SPRs te 

ontwikkelen zijn: contingentie-tabellen en vertakkende algoritmes (/branching 

algorithms, p.1049). De meer gebruikte in de klinische geneeskunde zijn: gewone 

kleinste kwadraten, logistische  en Cox-regressie. Deze laatste voor de predictie van 

een tijdstip zoals de dood. Ook recursieve partitie-methodes worden populair 

(p.1049). 

SPRs zouden eventueel naar hun ontwikkelingsmethode ingedeeld kunnen worden. 

Het is in principe mogelijk alternatieve niet-MMPI gebaseerde N/P-constructen met 

verschillende statistische ontwikkelingsmethodes te testen. Van zodra andere N/P-

constructen in aanmerking komen, kan enkel de overeenkomst met GR nagegaan 

worden omdat er geen gouden standaard is voor de N/P-diagnose. 

 

Op regels gebaseerde systemen zijn groepen van empirische en wiskundig afgeleide 

individuele predictieregels om diagnostische dilemma‟s in verschillende klinische 

situaties op te lossen (p.1049). Bij deze benadering vergaart het systeem vele regels, 

soms honderd of meer, die verwerkt worden door een regel-interpretator (p.1049). 

Deze interpretator kan op twee manieren werken top-down of bottom-up. Bij top-

down wordt de onderzochte ziekte getest door de aanwezigheid van klinische 

kenmerken vast te stellen waarvan geweten is dat zij verbonden zijn aan de ziekte via 

de regels uit de kennisbank (/knowledge base, p.1049). De top-down benadering kan 

nuttig zijn als een diagnose uitgesloten moet worden (p.1049). Bijvoorbeeld: als de 

computer de diagnose van streptococcische faryngitis beschouwt voor een patiënt met 

een pijnlijke keel, dan zal de computer de gebruiker vragen of de klinische kenmerken 

geassocieerd aan streptoccocische ziekte aanwezig zijn (p.1050). Indien dit niet het 

geval is, dan komen de volgende vragen die zoeken naar verschillende oorzaken voor 

een pijnlijke keel (p.1050).  

Het voordeel van deze methode is dat het de arts kan aanzetten tot het vinden van 

bijkomende informatie die noodzakelijk is voor het stellen van een diagnose (p.1050). 

Nadeel is dat enkel één diagnose per keer wordt beschouwd, en een  mogelijks 

correcte kan overzien worden als de heuristiek voor het identifiëren van deze diagnose 

onvolledig is (p.1050). 

Bottom-up werkt de regel-interpretator door het vergaren van alle gekende kenmerken 

van patiënten en daarop de regels toe te passen om de afleidbare ziekten te bepalen 

(p.1050). Dit is nuttig omdat het een brede waaier aan diagnostische mogelijkheden 

geeft, met als voornaamste nadeel dat een onvolledige en inaccurate invoerlijst van 

symptomen of patiëntenkenmerken tot een inaccurate differentiaaldiagnose kan leiden 

(p.1050).  

Op regels gebaseerde systemen hebben meerdere voordelen waaronder het feit dat de 

regels modulaire, declaratieve beweringen van medische kennis zijn die kan gebruikt 

worden om aan een gebruiker de logica uit te leggen die dient bij het bereiken van een 

conclusie (p.1050). Waardoor de arts het antwoord meer betrouwt (p.1050). 

Maar medische kennis is niet in discrete regels georganiseerd, en op regels gebaseerde 

systemen organiseren medische kennis niet noodzakelijk in formaten die bij de 

intuïtie van clinici aansluiten (p.1050). Bovendien is de correcte toepassing van een 

regel afhankelijk van de klinische context, en het specifiëren van alle mogelijke 

contexten vereist een exponentiële groei van het aantal regels (p.1050). Vandaar dat 

succesvolle op regels gebaseerde systemen beperkte klinische domeinen omvatten 

(p.1050). Bijvoorbeeld: MYCIN geeft advies over de diagnose en therapie van 

besmettelike ziekten (p.1050). 
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Neurale netwerken zijn computerprogramma‟s met kenmerken de gelijkaardig zijn 

aan biologische zenuwstelsels (p.1052). Neurale netwerken gebruiken complexe, niet-

lineaire statistische methodes om wiskundige relaties te vormen tussen de aan- of 

afwezigheid van een ziekte (p.1052). Paden in de computerweergave van een neuraal 

netwerk worden geactiveerd wanneer meerdere invoeringen van nodes (knooppunten) 

een bepaalde drempelwaarde bereiken, waardoor de node “vuurt”, analoog aan een 

neuron dat een actie-potentiaal (een electro-chemische stroom) genereert als er 

voldoende stimulatie is (p.1052). De vurende node stimuleert dan andere nodes in het 

netwerk met een “gewicht” dat door een leerproces bepaald wordt (p.1052). Het 

neurale netwerk “leert” door een verzameling patiënten met een gekende symptomen 

en diagnoses te onderzoeken (p.1052). De gegenereerde “gewichten” zijn niet 

constant en zijn niet van toepassing op een bepaalde klinische bevinding (p.1052). De 

wiskundige structuur gevormd met deze leerverzameling kan toegepast worden op een 

testverzameling van patiënten met ongekende diagnoses (p.1052). 

Technisch gezien, zijn neurale netwerken geen echte artificiële intelligentie want ze 

missen een onderliggende causale structuur met een diepe laag pathofysiologische 

details (p.1052). Hierdoor kan een neuraal netwerk de artsen de onderliggende 

redenering van de gegeneerde conclusies niet uitleggen (p.1052). De extractie van 

regels aan neurale netwerken beantwoordt dit probleem binnen een medisch domein 

(p.1052). Statistici bekritiseren de wiskunde onderliggend aan neurale netwerken 

(p.1052). Zo is er geen deugdelijke methode om te bepalen hoeveel patiënten een 

leerverzameling moet tellen (p.1052). Hoewel intuïtie lijkt in te geven dat een grote 

verzameling beter is, kan dit de generaliseerbaarheid fnuiken (p.1052). Desondanks 

zijn neurale netwerken nu reeds accurater dan clinici en andere computer-

ondersteuningen bij de predictie van sommige ziekte-toestanden waaronder 

myocardiaal infarct, pulmonair embolisme, appendicitis, radiografische analyse en de 

analyse van electro-cardiograms (p.1052). 

 

 

Beslisbomen leveren geen lijsten met differentiaaldiagnoses, maar worden wel 

gebruikt om op een logische en consistente manier tussen diagnostische strategieën te 

kiezen (p.1050). Beslisbomen zijn structuren die op een rigoureuze manier keuzen en 

mogelijke uitkomsten definiëren en aan elkaar linken (p.1050). Aan de oorsprong ligt 

een beslissingsnode (knooppunt) die diagnostische keuzes weergeeft (p.1050). Elke 

keuze kan meer dan één intermediaire uitkomst hebben, die als kansnodes 

gerepresenteerd worden (p.1050). Deze kunnen verbonden zijn met diepere elementen 

van de boom die secundaire gebeurtenissen of verdere beslissingen kunnen 

representeren (p.1050). De takken van de boom eindigen in terminale nodes die 

einduitkomsten representeren waaraan waarden worden toegekend, meestal op basis 

van het klinisch belang van de uitkomst, de kosten van de uitkomst, of de preferenties 

van de patiënt voor een bepaalde uitkomst (p.1050). Berekeningen op basis van de 

waarschijnlijkheid van elke uitkomst in combinatie met de waarde bepalen de 

verwachte waarde van het maken van een gegeven keuze (p.1050). De keuze met de 

hoogste waarde geniet de voorkeur (p.1050). 

Vaak worden beslisbomen bekritiseerd omwille van het feit dat de waarden en 

waarschijnlijkheden niet met zekerheid gekend zijn (p.1050). Vaak kan van de 

relatieve rangorde van verwachte waarden voor alternatieve keuzes aangetoond 

worden dat zij niet over een groot bereik aan waarschijnlijkheden en 

uikomstenwaarden variëren (p.1050). Het planten van een beslisboom en zijn 
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uitrekening kunnen tijdrovend zijn (p.1050). Het ontwikkelingsproces kan echter 

overziene maar diagnose-wijzigende mogelijkheden opnemen, zelfs zondere formele 

uitrekening van de beslisboom (p.1050). 

 

 

Algoritmen of algoritmische methodes zijn geschikt als er een stroomdiagram 

opgesteld kan worden die de logica van de arts bij het stellen van zijn diagnose 

weergeeft (p.1046). Kleinmuntz (1975, p.381) geeft een voorbeeld van een 

stroomdiagram van het op band ingesproken denkproces van een clinicus. Om het 

algoritme te implementeren vraagt de computer de gebruiker om informatie, waarna 

deze verwerkt wordt (Armitage&Colton, 2005, p.1046). Het resultaat wordt 

vergeleken met de criteria van elk vertakkingspunt in het stroomdiagram, een tak 

geselecteerd,  daarna het volgende splitsingspunt enz. Dit proces duurt tot een eindtak 

bereikt wordt en een beslisboom opgesteld kan worden (p.1046).  

In vergelijking met andere beslissingshulpmiddelen, zijn algoritmische methodes 

makkelijk begrijpelijk voor de gebruiker (p.1046). Door de stapsgewijze opbouw die 

de logica van de arts volgt, kunnen de conclusies van het programma makkelijk 

uitgelegd worden zodat de arts het makkelijk begrijpt (p.1046). Algoritmische 

methodes zijn niet voor complexe problemen geschikt (p.1046). Bovendien hebben 

klinische diagnoses vaak te maken met dubbelzinnige en ontbrekende gegevens, die 

niet met de algoritmische methode verwerkt kunnen worden (p.1046).  

 

 

Bayesiaanse analyse kan het probleem van ontbrekende gegevens en onzekere 

associaties pareren (p.1046). In plaats van met een volledige gegevensverzameling 

start Bayes met de waarschijnlijkheid van de ziekte bij gelijkaardige patiënten, en 

gebruikt daarna de voorwaardelijke waarschijnlijkheid van een symptoom of 

testresultaat gegeven de aanwezigheid van de ziekte om de waarschijnlijkheid van de 

ziekte met een symptoom of testresultaat te berekenen (p.1046).  

Er bestaan vele succesvolle voorbeelden, maar er zijn vele beperkingen aan de 

Bayesiaanse benadering (p.1047).  

De eerste en belangrijkste beperking is de aanname dat alle symptomen onafhankelijk 

zijn van elkaar, niet een typisch kenmerk van patiëntsymptomen. Bijvoorbeeld: zowel 

de aanwezigheid van koorts als een verhoogd aantal witte bloedcellen kan een 

predictor voor bacteriële infectie zijn. Maar beide komen vaak samen voor, ondanks 

de aanwezigheid van een bacteriële infectie (p.1046). Beide zijn dus niet 

onafhankelijk, en Bayes wordt hierdoor onnauwkeurig (p.1046).  

Ten tweede, moeten uitkomsten elkaar uitsluiten, terwijl patiënten in feite 

meervoudige stoornissen vertonen (p.1047). Bijvoorbeeld: Als de waarschijnlijkheid 

op een bacteriële infectie verhoogd wordt door de aanwezigheid van een verhoogd 

aantal witte bloedcellen, dan zal deze waarschijnlijkheid foutief verhoogd worden 

door de aanwezigheid van niet-infectueze oorzaken van een verhoogd aantal witte 

bloedcellen zoals leukemie (p.1048). 

Ten derde, vaak zijn de exacte voorwaardelijke waarschijnlijkheden niet gekend, en 

subjectieve schattingen kunnen de accuraatheid verlagen (p.1048).  

 

 

Netwerken van overtuigingen werden ontwikkeld om de Bayesiaanse beperking van 

voorwaardelijke niet-onafhankelijkheid te ondervangen (p.1048). Het 

overtuigingsnetwerk is een raster (lattice) waarin nodes (knooppunten) gebruikt 
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worden om symptomen of ziekten voor te stellen, en linken daartussen worden in een 

gericht pijlendiagram gestructureerd waarin een associatie of causaal verband tussen 

de nodes gedefinieerd wordt (p.1048). In dit raster kan een node die een ziekte 

representeert twee onafhankelijke symptomen “aanwijzen” die rechtstreeks 

veroorzaakt worden door de ziekte, die op zijn beurt naar één of meerdere andere 

verschijnselen kan wijzen die rechtstreeks verband houden met het eerste symptoom 

en onrechtstreeks met de oorspronkelijke ziekte-entiteit (p.1048). Voorwaardelijke 

waarschijnlijkheden in de richting van de pijl zoals de waarschijnlijkheid van het 

observeren van een klinisch verschijnsel gegeven de aanwezigheid van een ziekte, 

worden als gekend aangenomen (p.1048). Bayesiaanse logica wordt dan toegepast om 

een differentiaaldiagnose op te stellen door het berekenen van de voorwaardelijke 

waarschijnlijkheden van een verzameling van ziekten gegeven een verzameling 

symptomen of klinische verschijnselen (p.1048). 

De beperking van netwerken van overtuigingen is dat ze computationeel complex 

zijn, een exponentiële groei in het aantal berekeningen per toegevoegde node vereisen 

(p.1048). Deze beperking wordt gedeeltelijk verzacht door het gebruik van 

heuristieken (zoekstrategieën, of vuistregels) en algoritmen die berekeningen van 

sommige gestructureerde netwerken simplifiëren (p.1048). 

Neem de relatie tussen metastatische kanker en een aantal bekende verschijnselen 

zoals toegenomen totaal calciumserum, breintumor, coma, en papilledema (p.1048). 

De medische ervaring leert echter dat de aanwezigheid van coma en papilledema 

verbonden kunnen zijn aan de aanwezigheid van een breintumor, die op zijn beurt 

rechtstreeks verbonden is aan de aanwezigheid van een metastatische kanker (p.1048). 

De medische ervaring toont ook dat de aanwezigheid van coma vaak gerelateerd is 

aan verhoogd totaal calciumserumgehalte (p.1048). In een hiërarchisch georganiseerd 

netwerk kunnen deze relaties weergegeven worden, waarbij het mogelijk is om de 

waarschijnlijkheid van het hebben van ziekte A in eender welke combinatie met 

geassocieerde verschijnselen (p.1048). 

 

Artificiële intelligentie (AI) voegt een extra niveau toe aan computer-ondersteunde 

diagnostiek (p.1050). Deze systemen bevatten niet alleen gestructureerde 

verzamelingen van regels en wiskundige relaties, maar zijn ook geprogrammeerd met 

de causale redenering die aan deze associaties ten gronde liggen, en vele bevatten 

mechanismen voor zelfuitbreiding van de kennisbank (/knowledge base) van het 

systeem (p.1050).  

Causaal redeneren imiteert het denkproces van de arts en staat centraal in het concept 

van AI (p.1050). Causaal redeneren is voornaamlijk kwalitatief (p.1050). Bij 

beslissingen over bloeddrukcontroles weet een arts, zich baserend op fysiologische 

principes, dat stijgingen van het aantal hartsamentrekkingen bloeddrukverhoging 

veroorzaken en dat relaxatie van de bloedvaten de bloeddruk doet dalen (p.1051). 

Zelfs zonder kwantitatieve exactheid kan de dokter de patiënt op een gepaste manier 

helpen (p.1051). Hoewel kwalitatief redeneren het moeilijk maakt het totale effect van 

conflicterende krachten te bepalen (p.1051). Bijvoorbeeld als de hartsamentrekkingen 

stijgen en bloedvaten relaxeren, zal het effect op de bloeddruk onzeker zijn (p.1051).  

Causaal redeneren kan een probleem vanuit verschillende niveaus benaderen 

(p.1051). Oppervlakkig kunnen interacties enkel als klinische observaties bekeken 

worden (p.1051): “De patiënt heeft koorts omdat hij een infectie heeft.” Andere 

niveaus van detaillering zijn mogelijk als het probleem als pathofysiologisch proces 

wordt bekeken (p.1051). Bijvoorbeeld (p.1051): “De aanwezigheid van een infectie 

veroorzaakt het loslaten van interleukines door de witte bloedcellen,  
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die de hypothalamus stimuleren om de lichaamstemperatuur te doen stijgen.” De 

waarde van dit dieper inzichtsniveau is dat het een subtielere uitleg geeft, en het 

maakt het gebruik van een regel mogelijk voor andere relaties die een 

gemeenschappelijk pad hebben, zoals andere processen die het loslaten van 

interleukines stimuleren en in koorts resulteren (p.1051). Hoewel het dieper 

inzichtsniveau een meer rigoureuze analyse toelaat, zorgt opsplitsing van de niveaus 

ervoor dat de computer met een beter bewerkbare verzameling van feiten werkt en de 

benadering van de dokter beter imiteert (p.1051). Bijvoorbeeld: hoewel de relatie 

tussen insuline en glucose evenwichten uitgelegd kunnen worden via 

pathofysiologische mechanismen, kan een arts diabetes behandelen enkel met de 

kennis dat de toediening van insuline het bloedsuikergehalte zal doen dalen en 

ongewenste complicaties verhindert (p.1051).  

Witteman e.a. (2007) pleiten voor een nieuwe manier om psychodiagnostische 

beslissingen te evalueren. Er kunnen verschillende benaderingen gebruikt worden bij 

deze evaluatie (p.10). Benaderingen die verband houden met ofwel de verschillende 

aspecten van het beslissingsproces, of enkel met de uitkomsten, de effectiviteit van de 

beslissing (p.10). Hoewel diagnostici voorgesteld worden als slechte 

beslissingsnemers gemeten naar normatieve modellen zoals het hypothetisch-

deductieve, scoren ze beter op de andere twee delen van het psycho-diagnostische 

proces (causale verklaring en beslissingen omtrent behandeling), waarmee gewoonlijk 

geen rekening wordt gehouden in evaluatieve studies (p.13). De conclusie over de 

zwakte van diagnostici kan volgens Witteman e.a. voorbarig zijn, omdat het nooit 

bewezen is dat het volgen van lineaire modellen (Goldberg, 1968), of van Bayes‟ 

theorema of voorschriften uit het hypothetisch-deductieve model tot betere diagnoses 

leiden (p.13). Over het algemeen richten studies in de traditie van het hypothetisch-

deductief model zich op de heuristieken die diagnostici gebruiken en welke biases 

deze in hun besluitvorming teweegbrengen (p.11). 

De causale uitleg van psycho-diagnostici is bijna nooit het voorwerp van evaluatie 

(p.10). Eén optie is de evaluatie van het formaat of de structuur van verklaringen: 

voldoen ze aan bepaalde formaatvereisten? Witteman e.a. pleiten ervoor dat 

toepasselijke methodes uit de statistiek (Pearl, 2000), logica en filosofie verder 

onderzoek verdienen (p.13). Volgens Witteman e.a. vormt tegenfeitelijk redeneren 

een validiteitstest voor een causale verklaring in de filosofie (p.13). Rouwen om het 

verlies van een geliefde wordt veroorzaakt door het daadwerkelijke verlies van de 

geliefde (p.13). Een psychodiagnost moet zich kunnen verantwoorden door 

verwijzing naar een psychologische theorie waarin zonder de voorgaande gebeurtenis, 

het gedrag zich niet uit (p.13). In de psycho-diagnostiek moet men meerdere oorzaken 

toelaten (p.13). Vele gedragingen zijn niet het gevolg van een geïsoleerde gebeurtenis, 

zoals depressie bijvoorbeeld die kan veroorzaakt worden door het verlies van een 

geliefde en een passieve omgangsstijl met een anderszins bleke persoonlijke situatie 

(p.13). Een oorzaak kan een omstandigheid zijn met elementen die samen het effect 

noodzaken (p.13). 

 

Hoewel AI statistische methodes kan omvatten, vereisen de methodes waarin 

formules worden toegepast een wijzing om het menselijk redeneren te imiteren 

(Armitage&Colton, 2005, p.1051). Zo kan een strikte Bayesiaanse benadering van 

causaal modelleren voor computer-ondersteunde diagnoses bekritiseerd worden 

omwille van zijn gelijke weging van alle verschijnselen en symptomen (p.1051). In 

biologische systeem varieert de manier waarop klinische fenomenen zoals symptomen 

en laboratoriumtesten verbonden zijn met ziekte (p.1051). Bovendien is ons vermogen 
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om deze fenomen te meten inexact (p.1051). Om het menselijk redeneren beter te 

imiteren moeten Bayesiaanse modellen gecombineerd worden met multivariate 

analyse om ook met intensiteit, distributie en validiteit van een relatie rekening te 

houden (p. 1051). Intensiteit is de verwachte verandering van het effect gegeven de 

oorzaak (p.1051). Hoe zal de waarschijnlijkheid van een diagnose bijvoorbeeld 

veranderen een labo-waarde buiten het normale bereik varieert? Distributie verwijst 

naar de variabiliteit van de intensiteit tussen patiënten (p.1052). Validiteit betekent 

hier een waarde die toegekend wordt en de zekerheidsgraad van een relatie aangeeft 

(p.1052). Het bepalen van deze variabelen en deze integreren binnen statistische 

modellen is de uitdaging voor AI (p.1052). 

De statistische associatie tussen een klinisch verschijnsel en een ziekte-entiteit is 

slechts één deel van de hiërarchie binnen een causale relatie (p.1052). De relatie moet 

ook een temporele associatie hebben (p.1052). De aanwezigheid van een historisch 

verchijnsel is soms enkel significant als het zich voordoet binnen het correct interval 

in relatie tot de ziekte (p.1052). Bijvoorbeeld (p.1052): streptococcische faryngitis 

kan reumatische koorts veroorzaken, maar enkel als de infectie een paar weken 

voorafgaat aan de reumatische koorts.  

Er moet ook een functionele associatie zijn (p.1052). Bijvoorbeeld (p.1052): diarree 

kan de functionele oorzaak van hypokalemie zijn, maar de mate van diarree moet 

overeenkomen met de mate van hypokalemie, of anders moeten andere oorzaken in 

beschouwing genomen worden. 

Integratie van wiskundige methodes binnen AI vereist de samenwerken tussen 

verschillende disciplines zoals psychologie, linguïstiek, computer en 

beslissingswetenschappen (p.1052). Een echt AI-systeem integreert elementen van het 

menselijk redeneren met een automatische en spontane mogelijkheid tot het 

verwerven van kennis en uitwisseling van informatie met zijn menselijke 

tegenhangers (p.1052). Functionerende voorbeelden van AI in het medisch domein 

hebben deze kenmerken individueel met wisselend succes getest, maar een volledig 

AI-systeem moet nog ontwikkeld worden (p.1052). 

 

Syndromaal toezicht probeert via technische en administratieve systemen de uitbraken 

van vaakvoorkomende ziekten zoals griep en te detecteren (p.1053). Dit kan in 

principe ook voor sommige psychiatrische syndromen. Het voordeel van dergelijke 

systemen is dat zij op basis van veranderingen van het aantal ziekte-gevallen 

opkomende epidemieën of ziekteverwekkende oorzaken kunnen lokaliseren. Wanneer 

bijvoorbeeld een abnormale regionale toename van het aantal gevallen van de ziekte 

van Parkinson wordt vastgesteld binnen een a-typische leefttijdscategeorie van 

jongeren, kan dit na onderzoek te wijten zijn aan het druggebruik van jongeren die 

eenzelfde gevaarlijke Parkinson-inducerende drug aankochten (Crevits, mondelinge 

communicatie).  

Syndromaal toezicht is de automatische verzameling van gegevens en de analyse die 

noodzakelijk is voor het detecteren van de ziekten die veroorzaakt worden door bio-

terrorisme en veranderingen in de aantallen van andere ziekten (p.1053). Voor 

sommige ziekten kan het heel moeilijk zijn te weten welke toename alarmerend is, 

omdat ze beginnen met ongevaarlijk lijkende en vaakvoorkomende symptomen (zoals 

bij sommige vormen van griep). Het automatiseringsproces wordt bemoeilijkt daar 

waar enkel papieren dossiers worden bijgehouden (p.1054). Centrale computers 

integreren zowel regionale als nationale gegevens (p.1054). De analyse van deze 

gegevens gebeurt met cluster detectie-methodes, recursieve kleinste kwadraten en 

probalistische inferentietechnieken die anderszins onherkenbare maar alarmerende 



 

 

147 

ziekte-patronen kunnen ontdekken (p.1054). Een voorbeeld van een syndromaal 

toezichtssysteem is het Real-time Outbreak and Disease Surveillance system, of 

RODS (p.1054). 

 

Volgens Weiner e.a. (Armitage&Colton, 2005, p.1054) is de evaluatie van de 

computer-ondersteunde diagnostiek inconsistent (p.1054). De beste systemen hebben 

een zeer beperkte toepassingscontext: EKG-interpretatie, rheumatologische diagnose 

en classificatie van patiënten met pijn in de borst (p.1055). Andere domeinen hebben 

minder accurate computer-ondersteunde diagnostische systemen. De zoektocht naar 

de geschikte klinische contexten voor deze systemen is de uitdaging (p.1055). Eén 

voorstel betreft situaties waarin de clinicus minder ervaring of opleiding heeft zoals 

tijdens de verplegeropleiding (p.1055): kan een kind naar school of is de aandoening 

te erg?  

Het voordeel van huidige systemen ligt in het formuleren van alternatieve, ongewone 

diagnoses die de clinicus over het hoofd heeft gezien, waardoor een andere 

onderzoekspiste kan ingeslagen worden (p.1055). 

 

Factoranalyse voor het meten van N/P-naamverwante psycho-diagnostische 

constructen 

 

Factoranalyse is een zelfde soort techniek als andere die o.a. ingezet worden om SPRs 

op te bouwen, zoals multipele regressie-analyse en discriminant-analyse. Het zijn 

allemaal multivariate technieken: ontworpen om de aard en de mate van samenhang 

tussen een groot aantal (multi) waarnemingen (variabelen) te beschrijven (Slotboom, 

2001, p.190). Bij een aantal multivariate technieken worden lineaire combinaties 

gevormd van de oorspronkelijke variabelen met als doel de gegevens op een 

spaarzame manier te beschrijven, of om een variabele te voorspellen uit een aantal 

andere (p.193). Een regressie-vergelijking is een lineaire combinatie van de 

onafhankelijke variabelen, bij een padanalyse noemt men de lineaire combinatie een 

structuurvergelijking, bij discriminant-analyse zoekt men naar een 

discriminantfunctie, bij een principale componentenanalyse of hoofdcomponenten-

analyse heet het een principale component (p.193). Bij veel van de analyses gaat het 

erom te bepalen welke variabelen een rol spelen en welk gewicht elke variabele moet 

krijgen (p.193). Dus zoekt men naar pad-coëfficiënten, regressie-gewichten of 

factorladingen (p.193).  

Verschillende multivariate technieken kunnen onderscheiden worden naar de aard van 

de onderzoeksvraagstelling en de gegevens (p.190). Methodes die gebruikt worden 

om de relatie te bestuderen tussen een continue afhankelijke variabele en één of meer 

onafhankelijke variabelen worden wel samengevat onder de noemer GLM: General 

Linear Model (p.193). Het is een algemeen model omdat de aard van de 

onafhankelijke variabele(n) niet gespecifieerd is (kwalitatief of kwantitatief, p.193). 

De grondgedachte is dat de afhankelijke variabele geschreven kan worden als een 

gewogen som, d.i. een lineaire combinatie van de onafhankelijke variabelen, plus een 

term voor alles wat we niet kennen – het residu of de errorterm (p.193-4).  

In de jaren 1960 en ‟70 zorgde de sociometrie voor de kruisbestuiving van pad-

analyse, factoranalyse en econometrische modellen die uiteindelijk samensmolten in 

de hedendaagse vorm van MSVs of Modellen van Structuurvergelijkingen (SEM of 

Structural Equation Models, Armitage&Colton, 2005, p.5277). Een 

structuurvergelijking probeert de mogelijke beïnvloedende variabelen op een bepaalde 

(lineaire) manier te combineren om een andere variabele te voorspellen (Slotboom, 
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2001, p.222). Iedere voorspellende variabele krijgt daarbij een “gewicht” dat aangeeft 

hoe belangrijk die voorspellende variabele is; met andere woorden hoe zwaar die 

voorspellende variabele moet meetellen (p.222). Padanalyse is de factoranalytische 

traditie in de psychometrie (Armitage&Colton, 2005, p.5276) en heeft vele mogelijke 

varianten, er bestaan vele zogenoemde lineaire structurele relatiemodellen; dit zijn 

technieken om complexe causale modellen te analyseren en te toetsen (Slotboom, 

2001, p.224). Een bekend voorbeeld (en de naam van een computerprogramma) is 

LISREL, één van de meest gebruikte softwarepakketten om MSVs in te schatten 

(Armitage&Colton, 2005, p.5276). Het LISREL-pakket bestaat uit 

computerprogramma‟s voor confirmatorische factoranalyse (p.1889). Ook SAS kan 

confirmatorische analyse uitvoeren (p.1889). De procedure staat bekend als PROC 

CALIS (p.1889).  

 

 

Ik vermeld factoranalyse apart omdat er psycho-diagnostische factor-analytische tests 

bestaan voor het meten van N/P-naamverwante constructen en omdat het één van de 

belangrijkste statistische methodes voor psychologisch testen is (Kline, 1993, p.126). 

Zonder enige kennis van factoranalyse is het niet mogelijk de problemen van 

psychologisch testen of hun oplossing te begrijpen (p.126). Factor-analytische 

schaalconstructie baseert zich op de factorisering van de scores op een groot en zeer 

gevarieerd universum van vragen, die nog niet nader zijn ingedeeld, maar slechts zijn 

verzameld op grond van hun mogelijke bruikbaarheid als testitem (De Zeeuw, 1998, 

p.137). Ook hier dus toch een vorm van gericht verzamelen (p.137). Gelijkaardig aan 

de empirische schaalconstructie-methode... Vele psychologen veroordelen normale 

exploratieve analyse als blind empiricisme (Kline, 1993, p.123). Zij verkiezen 

confirmatorische analyse omdat het een vorm van hypothese-testing is (p.123). 

 

Factoranalyse is toepasbaar wanneer men per persoon gegevens heeft verzameld op 

meerdere variabelen, bijvoorbeeld vragen op een test (Slotboom, 2001, p.91). De 

bedoeling van factoranalyse is het bondig beschrijven van de onderlinge samenhang 

tussen de variabelen, in termen van een kleiner aantal nieuwe variabelen.  

Bij een factoranalyse wordt aangenomen, dat de waargenomen verbanden tussen de 

variabelen zijn toe te schrijven aan één of meer “eraan ten grondslag liggende” 

variabelen of hypothetische grootheden (p.91). Zo kan men zich voorstellen dat de 

uitslagen op allerlei verschillende intelligentietests allemaal afhankelijk zijn van één 

hypothetische grootheid die we “intelligentie” noemen (p.91). Intelligentie is zo‟n 

hypothetisch begrip dat niet direct waarneembaar is (p.91). We kunnen intelligentie 

slechts indirect waarnemen, bijvoorbeeld via de score op een intelligentietest (p.91). 

Als we de scores van een aantal personen op drie verschillende intelligentietests (X1, 

X2, X3) hebben, dan zullen die scores een zeker verband vertonen: als het goed is, 

hangen de testscores immers samen met het hypothetische begrip “intelligentie” 

(p.91). Bij een een factoranalyse zoekt men nu, via het waargenomen verband tussen 

een aantal variabelen, naar de achterliggende grootheid of factor (p.91). Het beeld is 

daarbij niet altijd zo duidelijk als bij intelligentietests; als men veel ongelijksoortige 

metingen heeft verzameld, is het op voorhand minder vanzelfsprekend dat men uit de 

onderlinge verbanden tussen die metingen benoembare, interpreteerbare factoren kan 

afleiden (p.91). Men neemt echter aan dat er één of meer van dergelijke latente 

variabelen bestaan, waarop de geobserveerde individuen verschillen (p.91). De 

bedoeling is voorts, te weten te komen in welke mate een latente variabele een rol 

speelt in de testscores op test X (p.91). De mate waarin de latente variabele een rol 
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speelt, bijvoorbeeld in het bepalen van de scores op test X1, wordt in een 

“wegingsgetal” tussen 0 (geen rol) en 1 (volledig bepaald) uitgedrukt (p.92). De mate 

waarin “algemene intelligentie” een rol speelt in de testscores van alle personen op 

test X1 wordt weergegeven door zo‟n wegingsgetal of factorlading (p.93). Iemands 

score op een test is een lineaire combinatie van de veronderstelde latente variabele 

gemeenschappelijk aan alle testen, en de unieke component (waarin vermoeidheid, 

faalangst, prestatiemotivatie, enz.) die persoonsgebonden is en per test verschilt (p.92-

3). Zo‟n wegingsgetal of factorlading is wiskundig gezien de correlatie tussen een test 

en de latente variabele (p.93). Het kwadraat daarvan geeft de verklaarde variantie aan. 

Bijvoorbeeld: 49% van de variantie van de testscore op X1 wordt verklaard door de 

onderliggende latente variabele. 

De bedoeling van een factoranalyse is om uit de onderlinge verbanden tussen de 

testscores de wegingsfactoren te schatten en de latente variabelen te benoemen (p.93).  

 

Uiteraard levert dit een geïdealiseerd model van hoe de werkelijkheid eruit zou 

kunnen zien (p.93). Over het algemeen gaat niet om één maar om meerdere latente 

variabelen die de scores bepalen (p.93). De onderlinge correlaties tussen diverse tests 

(of vragen van de vragenlijst) is het enige dat men kan waarnemen (p.93). Uitgaande 

van al deze onderlinge correlaties, wordt getracht een structuur te vinden. Hiervoor 

bestaan allerlei benaderingswijzen, die tot allerlei verschillende 

factoranalytischetechnieken geleid hebben (p.93).  

Het probleem is om uit alle onderlinge correlaties tussen de variabelen (tests) te 

schatten hoe groot de invloed van elke component is (p.94).  

Bij een factoranalyse wordt de impliciete vooronderstelling gemaakt dat de 

onderliggende factoren niet alleen (bijna) alle waargenomen verbanden tussen de 

gegevens beschrijven, maar ook dat het aantal factoren kleiner is dan het aantal 

variabelen (p.94). Een factoranalyse verloopt dus in drie stappen (p.94): 

1  bepalen hoeveel factoren nodig zijn om de gegevens zo goed mogelijk te 

beschrijven; 

2 het schatten van de factorladingen; 

3 uit de berekende factorladingen proberen de factoren te interpreteren en 

benoemen. 

 

De benoeming van factoren is tot op zekere hoogte een subjectieve zaak (p.95). Men 

zoekt als ware naar de “grootste gemene deler” (p.95). Bijvoorbeeld het 

onderscheiden van een “verbale” factor en een “wiskundige” factor uit verschillende 

intelligentietests (p.95).  

 

Voor de interpreteerbaarheid van de factoren is een eenvoudige structuur van belang 

(p.95). De bekomen factorstructuur, het resultaat van een factoranalyse, het geheel 

van gevonden factoren, kan eenvoudig zijn, d.w.z. (p.95): (1) iedere variabele een 

hoge factorlading heeft op slechts één factor; (2) iedere factor twee of meer variabelen 

heeft die er hoog op laden – dit betekent dat het aantal factoren kleiner is dan het 

aantal variabelen; en (3) de meeste factorladingen ofwel hoog ofwel laag zijn. 

Meestal voldoet het eerste resultaat niet aan deze eisen (p.95). Dan wordt een tweede 

factor gezocht die zoveel mogelijk van de resterende variantie verklaart enz. Hoeveel 

factoren dienen gezocht? 
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Om een interpreteerbare, eenvoudige factorstructuur te vinden is het meestal nodig de 

factoren te herdefiniëren middels een (factor)rotatie (p.95). Dit gebeurt met een 

computer, maar kan grafisch inzichtelijk gemaakt worden.  

Er wordt aangenomen dat de factoren ongecorreleerd (orthogonaal) zijn, dit wil 

zeggen aparte onderliggende grootheden aanduiden die los staan van elkaar (p.94). 

Als er twee factoren zijn dan is de eerste factor de horizontale as en de tweede de 

verticale. De assen staan loodrecht (orthogonaal) op elkaar, en ieder punt komt 

overeen met een variabele waarvan de coördinaten overeenkomen met de 

factorladingen (p.96). Variabelen die onderling sterk samenhang zullen in het plaatje 

dicht bij elkaar liggen. Factorrotatie houdt in: het assenstelsel zodanig rond het 

nulpunt draaien dat de assen zoveel mogelijk in de buurt van groepjes variabelen 

komen te liggen (p.96). 

Als men de eis laat vallen dat de onderliggende factoren ongecorreleerd moeten zijn, 

hoeft het assenstelsel niet meer loodrecht op elkaar te staan, waardoor scheve of 

oblique rotatie mogelijk wordt (p.98).  

Reproduceerbaarheid van factorstructuren is geen simpele zaak gegeven een 

oneindigheid aan equivalente oplossingen (Kline, 1993, p.117). Rotatie naar een 

simpele structuur geeft van studie tot studie repliceerbare factoren, zelfs wanneer 

sommige variabelen verschillen (p.117). Dit is hoogst belangrijk als factoranalyse op 

een andere dan enkel een beschrijvende (of exploratieve) manier moet dienen (p.117). 

Als we bijvoorbeeld een intelligentie-factor hebben, dan zouden we verwachten dat 

hij op verschillende intelligentietests laadt (p.117). Als een factor enkel volledig 

beperkt is tot een bepaalde gegevensverzameling, kan hij geen wetenschappelijke of 

psychologische algemeenheid verkrijgen (p.117). 

 

Factoranalyse wordt zowel exploratief als confirmatief gebruikt. Exploratief als het 

gaat om te kijken of er een onderliggende structuur is die de samenhang tussen de 

waargenomen scores kan verklaren (Slotboom, 2001, p.98). Principale of 

hoofdcomponentenanalyse is nauw verwant aan en heeft dezelfde datareducerende 

doelstelling als factoranalyse, en wordt vooral exploratief gebruikt in situaties waarin 

de onderzoeker niet zo duidelijk voor ogen staat waarnaar hij precies op zoek is 

(p.190). Het is een methode om de (structuur van de) gegevens overzichtelijk en in 

een beperkt aantal componenten weer te geven (p.190). 

En confirmatief, bijvoorbeeld om de aanname of hypothese te bevestigen dat attitudes 

drie componenten hebben (een cognitieve, een gevoelsmatige en een gedragsmatige). 

In dat geval zal men de scores op de vragen van een attitudevragenlijst aan een 

factoranalyse onderwerpen (p.98). Confirmatieve factoranalyse is een speciaal geval 

van MSVs (Armitage&Colton, 2005, p.1897). 

Bij R- of Reguliere analyse worden correlaties tussen variabelen gefactoreerd en de 

verkregen factoren “verklaren” of geven rekenschap van individuele verschillen 

tussen mensen (Kline, 1993, p.125). Dit is de meest gebruikte vorm van factoranalyse 

en daaruit komen de belangrijkste bevindingen uit de psychometrie: factoren zoals 

extraversie, neuroticisme en intelligentie (p.125). 

 

EPV of Eysencks Persoonlijkheids-Vragenlijst is een voorbeeld van een 

factoranalytische test die o.m. N/P-naamverwante constructen tracht te meten en komt 

oorspronkelijk voort uit het hiërarchisch model van Eysenck. Van onderen uit 

geredeneerd begint het model met het niveau van situatie-specifieke responsen (Ter 

Laak, 1995, p.169). Op het tweede niveau zijn er de gewoonten (p.169). Op het derde 

niveau zijn er trekken, gedefinieerd op basis van correlaties tussen gewoonten (p.169). 
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Op het vierde niveau zijn er de hogere-orde factoren of de dimensies van de 

persoonlijkheid. Deze berusten op correlaties tussen trekken. De laatste vormen 

Eysencks drie factoren-theorie (p.169-70): 

 

I Psychoticisme (trekken: agressief, koud, egocentrisch, onpersoonlijk en 

impulsief; gewoonten: antisociaal, niet-empathisch en creatief); 

II Extraversie-Introversie; deze factor is in tegenstelling tot de twee andere 

bipolair. (De trekken zijn: sociaal, levendig, actief, assertief, spanning 

zoekend; gewoonten: zorgeloos, dominant, bruisend en avontuurlijk);   

III Neuroticisme (trekken: angstig, depressief, schuldgevoelens, lage 

zelfwaardering, gespannen: irrationeel, verlegen, snel ontstemd en emotioneel) 

 

Eysenck beweert dat dit de drie “echte” dimensies (of superfactoren) van de 

persoonlijkheid zijn (p.170). Een voorbeeld van een item van één van de trekken van 

de neuroticistische en van de psychoticistische superfactor (Muris e.a., 2000, p.858-

9): “Ben je een nerveus persoon?” (angst); “Spreek je meestal voor je denkt?” 

(impulsiviteit). 

De theorie is bedoeld als een verklaring voor de individuele verschillen tussen 

personen (Ter Laak, 1995, p.170). Een aantal testen die hieruit zijn voortgekomen 

vallen in de categorie van de klinische psychodiagnostiek. 

De factoren hebben naar Eysencks oordeel een biologische grondslag in ons 

zenuwstelsel; hij sloot hiermee aan bij Pavlov, die een “zwak” en “sterk” zenuwstelsel 

onderscheidde (p.170). Voor wat de twee naamverwante factoren betreft: Een 

neurotisch persoon is gevoelig en lichtgeraakt, vertoont vaak somatische klachten als 

hoofdpijn, buikpijn of slapeloosheid en spreekt over innerlijke onrust, zorgen en 

angsten (p.170). Neurotische personen zijn gemakkelijk vegetatief te prikkelen. 

Psychoticisme verwijst onder meer naar een gering vermogen tot aanpassing en 

personen die dit label krijgen in de theorie bechrijven zich als gevoelsarm, zijn niet 

empathisch, zoeken naar nieuwe opwindende ervaringen, zijn agressief, zien geen 

gevaren en houden van ongewone zaken (p.170). De P-factor zou verschillen tussen 

mannen en vrouwen in de voor de hand liggende richting (p.170). Een verklaring voor 

het verschil wordt gezocht in verschillen in evenwicht van de androgeen-oestrogeen 

hormonen (p.170).  

Het onderzoek van Eysenck is experimenteel, met behulp van apparaten worden 

verschillen in prikkelbaarheid vastgesteld en correlationeel, vooral met behulp van 

factoranalyse van vragenlijstgegevens (p.170). 

Veel instrumenten en vragenlijsten sloten later aan bij dit type concepten (p.170). De 

Nederlandse ABV (Amsterdamse Biografische Vragenlijst) en de NPV (Nederlandse 

Persoonlijkheids Vragenlijst) zijn daar voorbeelden van (p.170). Bovendien worden 

de concepten uit Eysencks theorie in onderzoek en in de praktijk nog steeds gebruikt 

(p.170). Naast zijn oorspronkelijke instrumenten zijn er veel andere ontworpen, 

bijvoorbeeld ten behoeve van klinisch psychologisch onderzoek (p.170). Bepaalde 

combinaties van waarden op de drie trekken zouden zich bijvoorbeeld voordoen bij 

psychopathische personen en bij personen die overmatig drugs en alcohol gebruiken 

(p.170). 

De trektheorieën onderscheiden een wisselend aantal trekken (p.171). Deze worden 

opgevat als determinanten van gedrag (p.171). Ze zijn consistent over tijd en ze zijn 

betrekkelijk onafhankelijk van situaties (p.171). Ze zijn vruchtbaar voor het 

ontwikkelen van tests (p.171). Betrouwbaarheidsonderzoek vindt meestal plaats door 

interne consistentie te bepalen, en factoranalytisch onderzoek naar het bestaan van 
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onafhankelijke trekken geeft uitsluitsel over de constructvaliditeit (p.171). Er zijn 

betrekkelijk weinig predictieve gegevens en de correlaties met allerlei relevante 

criteria zijn, ofschoon significant, niet zo hoog, meestal rond de .30 (p.171). Hier 

moet overigens aan toegevoegd worden dat het niet gemakkelijk is (betere) 

alternatieven aan te wijzen (p.171).  

Volgende kritieken werden tegen Eysencks trektheorie geformuleerd (p.171): 

- Eysencks resultaten bleken niet gemakkelijk te repliceren. 

- De biologische fundering overtuigt lang niet iedereen. 

- Soms worden onjuiste conclusies getrokken onder meer over de 

(on)beïnvloedbaarheid van gedrag, bijvoorbeeld in de discussie over de 

biologische basis van criminaliteit en de heftige reacties op dit type onderzoek 

in Nederland gedurende de jaren zeventig en tachtig. 

- Houdt geen rekening met variantie in gedrag, die door de situatie wordt 

uitgelokt. 

- Gaat uit van een statisch-mechanicistisch mensbeeld en is op één punt in de 

tijd geconcentreerd. 

- Trekken dragen nauwelijks bij aan het verklaren van variantie in gedragingen 

van personen. 

 

Lewis Goldberg (1993) zelf droeg bij tot de visie dat persoonlijkheidskenmerken 

hiërarchisch georganiseerd zijn met specieke kenmerken op de lagere niveaus van de 

hiërarchie en globale kenmerken (of superfactoren) aan de top (Muris e.a., 2000, 

p.857). In plaats van drie Eysenckiaanse superfactoren zou de basisstructuur van 

persoonlijkheid er vijf omvatten, de “big 5”. Wanneer een aantal volwassen 

proefpersonen twee vragenlijsten invullen, waarvan de ene de EVP is en de andere 

zich baseert op vijf superfactoren (de herziene NEO-PersoonlijkheidsInventaris, 

Costa&McCrae, 1992) dan ondersteunt deze laatste de  betrouwbaarheid en validiteit 

van EVP (Costa&McCrae, 1995). Zo geven exploratieve en gerichte factoranalyses 

een eerder goede overeenkomst (fit) aan voor de vooronderstelde drie-factoren 

structuur van de EVP. Dit betekent dat neuroticisme en extraversie gedefinieerd 

worden door alle vooronderstelde kenmerken, terwijl psychoticisme gedefinieerd 

werd door zes van de zeven schalen (Muris e.a., 2000, p.860). Een aantal extraversie 

en psychoticisme-schalen hadden echter secundaire ladingen op andere factoren 

(p.860). Zo laden de lage-orde extraversie-schalen agressief en expressief 

bijvoorbeeld ook substatieel op psychoticisme (p.860). 

 

Partities van het menselijk genoom worden – voorlopig zonder succes -  afgescand op 

de Eysenckiaanse persoonlijkheidsdimensies (Gillespie e.a., 2008). 

De drie dimensies en de leugenschaal kunnen op een betrouwbare manier gemeten 

worden via een zelfrapporteringstest, ze blijven stabiel doorheen de tijd (p.1422). Met  

uitzondering van psychoticisme misschien, zijn de neuroticisme- en extraversie-

schalen buitengewoon robuust in termen van zowel fenotypische als latente 

genetische en omgevingsfactoriële structuren (p.1422). Voor wat factoriële invariantie 

betreft, zijn de dimensies allemaal identifieerbaar in verschillende wereldwijd 

verspreide culturen en doorheen het socio-economisch spectrum (p.1422). 

Door het item-formaat te wijzigen van ja/nee-formaat naar een Likert-formaat met 

zeven antwoordcategorieën kunnen de pyschometrische eigenschappen 

(betrouwbaarheid en validiteit) van de EPV nog verhoogd worden (Muniz e.a., 2005). 

Vanuit theoretisch oogpunt kan gevraagd worden of we door het veranderen van het 

formaat wel nog dezelfde variabele aan het meten zijn (p.62). En als het wijzigen van 
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het formaat een radicaal effect heeft op de antwoorden, dan kunnen we twijfelen aan 

de constructvaliditeit van de gemeten variabele (p.62). Ook de voorwaarden vereist 

voor een rigoureuze vergelijking van verschillende formaten blijven onbekend (p.67). 

 

Naast factoranalytische tests voor diagnose afgeleid uit analyses van de eenvoudige 

structuur van het veld, empirische tests en gespecialiseerde tests, bestaan er nog testen 

die via andere methodes ontwikkeld werden en projectieve tests (Kline, 1993, p.328 

e.v.). Factoranalytische tests kunnen waarschijnlijk de meest bruikbare 

psychologische informatie opleveren, hoewel objectief gescoorde projectieve tests  en 

percept-genetische methodes misschien ooit waardevol zullen blijken (p.345). 

Empirische en speciaal geconstrueerde tests zoals symptoom controle-lijsten lijken 

van minder psychologische waarde voor de diagnose dan de andere testen, maar 

kunnen hun nut als simpele diagnostische metingen misschien bewijzen (p.345). 

 

Gegeven het nut van klinische diagnose voor de wetenschappelijke studie van mentale 

stoornissen en voor de evaluatie van verschillende behandelingen, lijkt het 

verdedigbaar tests te verkiezen met de hoogste accuraatheid. Maar welke soort zijn 

dit, als er geen gouden standaard is voor de N/P-diagnose? Als men de factor-

analytische schaalconstructiewijze beter gevalideerd (een betere constructvaliditeit) 

acht dan de empirische (en de andere), dan lijkt de keuze voor factor-analytische tests 

boven de andere tests gemaakt. Dus als er een verschillende behandeling 

(bijvoorbeeld een bepaalde medicatie) wordt voorgeschreven voor neurose en 

psychose, en men laat een test deze diagnose bepalen, dan lijkt het verkieslijker op 

een factor-analytische test te steunen. Of op een SPR met predictoren afkomstig uit 

een factor-analytische test. Ook al gaat het in de verschillende soorten diagnostische 

tests om anders geconstrueerde schalen. Impliciet is de aanname dat de evaluatie van 

een test altijd theoriegebonden moet zijn. 

Vanuit het oogpunt van het gebruik van tests voor klinische diagnose, kunnen factor-

analytische tests zowel voor de prakijk als de theorie waardevol zijn (p.335). Het 

werk van Eysenck in het bijzonder, bevestigt de waarde van de factor-analytische 

benadering (p.335). De toepassing van de factoren die de domeinen van vaardigheden, 

persoonlijkheid en motivatie het beste beschrijven, is wat echt nodig is (p.335). Kline 

meent echter dat er nog onvoldoende onderzoek is in sommige van deze gebieden om 

te kunnen bevestigen welke deze factoren zijn (p.335). 

Factoranalytische variabelen uit een eenvoudige structuur kunnen gebruikt worden 

om zowel algemene als klinische psychologische theorieën te ontwikkelen, en ook om  

bestaande theorieën te testen en te vergelijken (p.359). Potentieel hebben zulke 

theorieën het wetenschappelijke voordeel, in vergelijking met standaard klinische 

theorieën, dat ze geconstrueerd worden uit kwantificeerbare variabelen die het meest 

kenmerkend zijn binnen het veld (p.359). Ondanks deze voordelen zijn er volgens 

Kline nog geen adequate factor-analytische theorieën, ondanks de inspanningen van 

bijvoorbeeld Eysenck (p.359). Maar hoe meer onderzoek verricht wordt, en hoe meer 

betrouwbare factoren uit een eenvoudige structuur binnen de hoofdgebieden 

vastgelegd worden, hoe krachtiger de bijdrage van de psychometrie aan de klinische 

theorie (p.359). Aluja e.a. (2003, p.449) stellen daarentegen dat de drie-dimensionale 

persoonlijkheidsstructuur van Eysenck definitief werd bevestigd met de EPV. De 

vier-factorenstructuur (inclusief een leugenschaal) van de herziene en ingekorte EPV 

werd aangetoond door MSV-procedures, aangezien de aanvaardbare aanpassing van 

de herspecifieerde modellen voorgaande exploratieve factoranalytische resultaten 

ondersteunen (p.457). 
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Zelfs als we aannemen dat factoranalytische tests beter zijn gevalideerd dan testen aan 

de hand van de empirische schaalconstructiemethode blijven er nog belangrijke aan 

elkaar nauwverwante vragen over. Hoeveel en welke constructen moeten we per test 

meten? Moeten we “normalen” kunnen uitsluiten met de test? Op wie is de test van 

toepassing? Wanneer in het diagnostisch proces moet de test afgenomen? Wat is de 

plaats van enkele constructen binnen het gehele diagnostische proces? In hoeverre en 

op welke manier moet rekening gehouden worden met andere in- of uit te sluiten 

constructen die overeenkomen met stevig gevalideerde ziekten? Precies waar in het 

schema der diagnostische dingen past een nieuwe SPR op basis van EVP-constructen? 

In hoeverre kan zo‟n SPR geïsoleerd worden van een breder diagnostisch proces? Hoe 

kan men dit proces zo in kaart brengen dat men zo weinig mogelijk kans loopt iets 

over het hoofd te zien? 

 

 

Waarde van GR en ethische implicaties 

 

Wat gebeurt er als GR wordt toegepast voor de initiële N/P-diagnose in plaats van het 

klinisch oordeel? Krijgen we dan een betere wereld?  

Een gezondheidseconomische studie kan de kosten en baten die voortvloeien uit GR 

wellicht berekenen en voor sommigen komt zo‟n studie het dichtst bij een antwoord 

op die vragen. Hoewel het klinisch oordeel gebukt gaat onder talloze biases en de 

formule altijd goedkoper is dan de werkuren van clinici, brengt GR een aantal ernstige 

problemen naar voren die veralgemeende en vervangende toepassing in de weg 

kunnen staan. O.a.: vragen naar de zinvolheid van de N/P-diagnose, problemen met de 

validiteit van empirische schaalconstructie, vragen naar het diagnostische proces en 

de plaats van de N/P-diagnose daarbinnen, problemen met contextualisatie, het 

probleem van de implementatie. Uiteraard zijn dit problemen die in min of meerdere 

mate ook voor het klinisch oordeel opgaan, bezig zijn met de SPR-benadering zet ze 

alleen extra dik in de verf.  

De afweging lijkt dus zoiets als het volgende in te houden: moeten we de gebrekkige 

initiële klinische diagnose vervangen door een eveneens problematische GR in 

afwachting van een alternatief diagnostisch instrument of regel die alle bekende 

problemen lenigt, maar ongetwijfeld voor nieuwe problemen zal zorgen? Die manier 

van voorstellen bevoordeligt het gewicht van de kostenbeschouwing, zonder rekening 

te houden met de ernst van de gevolgen van de gebreken. Bij twee concurrerende 

gebrekkige methodes, kies de goedkoopste. Het probleem met deze pragmatische 

aanpak is dat zij te weinig lijkt te veranderen van hetgeen onderweg gesignaleerd 

werd of zelfs de situatie bestendigt.  

 

De waarde van GR ligt in zijn signaalfunctie. Het is duidelijk dat het complexe 

diagnostisch proces niet langer mag overgelaten worden aan het ongeholpen 

menselijk oordeel. Maar hieruit volgt niet dat GR automatisch geschikt, geldig, 

correct gecontextualiseerd, makkelijk implementeerbaar, geïntegreerd in een 

overzicht van een diagnostisch proces, enz. is. Met andere woorden de signaalfunctie 

houdt eveneens het oproepen van bovengaande vragen in. Ik geef toe dat bijvoorbeeld 

het zoeken naar een antwoord op de vraag naar het in kaart brengen van het 

diagnostisch proces, het ontwikkelen van een nieuwe taxonomie op evolutionair 

systeem bio-medisch diagnostische leest en daaruit voortkomende superbetrouwbare 

screeningstest op gezochte constructen, een bepaling van goed gevalideerde 

constructen, de hoeveelheid van dergelijke constructen die in een initiële diagnose 
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betrokken moeten worden en hun timing of volgorde ten opzichte van andere 

diagnostische vragen, m.a.w. een plaatsing daarvan binnen het gehele diagnostische 

proces, wellicht nog moeilijker is dan het ontwikkelen van GR. Maar als het echt de 

ethische bekommernis is om misclassificaties op basis van initiële of andere 

diagnoses en hun gevolgen te vermijden, dan moet om te beginnen minstens rekening 

gehouden worden met het bestaan van dergelijke problemen. De pragmatische 

tegenwerping dat men patiënten niet kan laten wachten op een nog te ontwikkelen 

superbetrouwbare futuristische diagnostische test, mag deze problemen niet 

wegvegen. De richting waarin oplossingen en alternatieven gezocht kunnen worden of 

de combinatie van perspectieven die daarbij betrokken kunnen worden zijn die van de 

evolutiebiologie, de evolutionaire psychologie en psychiatrie, de genomica, de 

systeembiologie en de technieken die daarbinnen gebruikt worden waaronder 

factoranalyse. 

Het is mogelijk dat GR voorlopig een grotere hoeveelheid geluk in de wereld oplevert 

dan de bestaande alternatieven, maar daarmee zijn een aantal bronnen van ongeluk 

niet gestopt. 

 

In de klinisch psychologische literatuur wordt ethiek voorts met het afnemen van 

testen in verband gebracht (Butcher&Rouse, 1996, p.102). Kritiek op psychologische 

evaluatie zou resulteren uit het misbruik van testen door ongeschikte individuen 

(p.102). Uitgevers van testen zouden zorgvuldiger de personen die hun instrumenten 

mogen aankopen moeten nagaan (p.102). Wat onbegonnen lijkt als een test via het 

internet gedupliceerd kan worden. Enkel nagaan van de opleiding van de testaankoper 

lijkt onvoldoende, want een opleiding sluit niet altijd testafnamecompetenties in 

(p.102). B&T benadrukken daarentegen dat de gebruiker van GR – als die niet reeds 

geheel vervangen is door een computerprogramma en er geen beter alternatief voor is 

ontwikkeld – heel weinig of niets moet afweten van de test. Hij moet de test kunnen 

afnemen, scoren en GR berekenen, maar hoeft in principe niets van de bedoeling van 

de test af te weten. We krijgen hier opnieuw te maken met het onderscheid tussen het 

ontwikkelen van en enkel het toepassen van een SPR. Grove&Meehl onderschatten 

dit onderscheid en denken dat clinici vlot in staat zijn om SPRs op te bouwen in hun 

werksituatie. Volgens mij moet een computerprogramma dat GR vervangt minstens 

expliciet de toepassingsvoorwaarden en het bereik ervan vermelden, en liefst ook 

manieren om de SPR verder te contextualiseren voorzien. In tegenstelling tot wat 

B&T misschien menen is kennis van een SPR zonder zijn bereik niet zo veel waard. 

Het lijkt wel aangewezen een eventuele contextualisatie aan opgeleide mensen over te 

laten. 

Dawes (2005) onderzoekt de ethische implicaties uit het levenswerk van Meehl, dat 

ook aan de basis van de ontwikkeling van GR lag. Dawes stelt dat elke wijziging aan 

SPRs systematisch moet zijn en ze geëvalueerd moeten worden op dezelfde manier 

waarop zij oorspronkelijk werden geëvalueerd (p.1245). Het is zelfs mogelijk bijna-

optimale regels in nieuwe situaties te ontwerpen (p.1245). Het is mogelijk zijn eigen 

SPR voor een bepaalde situatie te construeren door het verzamelen van een aantal 

observaties voorafgaandelijk aan het doen van voorspellingen (p.1254). Dana&Dawes 

(2004) ontdekten dat vele composieten die gevormd worden door simpele 

correlatiecoëfficiënten heel goed presteren wanneer zij toegepast worden op 

gevensverzamelingen waaruit steekproeven getrokken worden. Wainer (1978) 

specifieert de (ruime) klassen van situaties waarin modellen met eenheidsgewichten 

(unit weight models) goed presteren. Daarmee is de theoretische ontwikkeling van 

SPRs nog altijd niet toegankelijker geworden voor de doelgroep die SPRs volgens 
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B&T moet toepassen: in principe iedereen. De kloof tussen ontwikkeling en 

toepassing van SPRs blijft. 

Medische dienstverlening die aanneemt dat clinici beter kunnen doen zonder evidentie 

daarvoor, is simpelweg onethisch (Dawes, 2005, p.1245).  

 

Meehls werk is op twee manieren “onnatuurlijk” (p.1247-8). Ten eerste omvat het 

veralgemeningen van groepen naar individuen. Ooit was werd alleen de omgekeerde 

veralgemening in de medische wereld aanvaard. Beweringen omtrent 

“depressievelingen” werden beschouwd als mengelingen van inzichten over 

individuen in deze groepen.  

Een tweede verschil ligt in het grotendeels retrospectief karakter (p.1248). Mensen 

verwachten een “verklaring” van psychologische problemen door de psychiater via 

observatie van het resultaat na de ontwikkeling van deze problemen, terwijl Meehl bij 

de antecedenten (bijvoorbeeld numerieke evaluaties, testscores, gecodeerde 

variabelen die eerder gedrag samenvatten) begint om te zien hoe goed zij latere 

gevolgen voorspellen. De omgekeerde weg, starten bij de gevolgen, is meestal niets 

meer dan de “creatie van een goed verhaal”. 

Volgens Dawes is een wetenschappelijke benadering er vaak één van aanvaarding 

(p.1248). Aanvaarding van de wetenschappelijke principes en resultaten zonder ze 

volledig te begrijpen. Wanneer mensen bijvoorbeeld aan een psychotische depressie 

lijden plegen zij vaak zelfmoord. Velen weten niet waarom, ook al kunnen we 

hypotheses vormen. In de traditionele aanpak moeten we dit eerst “begrijpen” in 

plaats van dit als een simpel feit te aanvaarden waarmee we rekening moeten houden 

bij de behandeling. 

Hier onderschat Dawes de kracht van evolutie en evolutionaire psychologie. Hij is 

niet voor niets een hater van de verwante biologische psychiatrie. In principe mag niet 

uitgesloten worden dat er verklarende predictoren bestaan die eventueel in een SPR 

gestopt kunnen worden. Ook wanneer het lukt voor bepaalde ziekten een betrouwbare 

genomische test te ontwikkelen is het waarschijnlijk dat deze ziekten beter voorspeld 

worden door de test dan met een eventuele SPR. Hoewel de test misschien wel 

herschreven kan worden in de vorm van een SPR die rekening houdt met het 

testresultaat. 

Dawes conclusie komt erop neer dat wetenschap soms grenzen stelt aan wat we 

zouden moeten doen, en dat Meehls werk dit goed illustreert. Met andere woorden de 

kloof tussen het “zijn” en het “mogen” is niet zo diep. Wat “is” kan op twee manieren 

tot inferenties leiden over wat “zou moeten” (p.1249). Ten eerste, een “moeten” 

(bijvoorbeeld dat we de best mogelijke predicties moeten doen voor de patiënten) kan 

gecombineerd worden met een empirisch “is” (bijvoorbeeld dat in een groot aantal 

diverse contexten SPRs beter presteren dan klinische methodes) en een specifiek 

“moeten” opleveren (bijvoorbeeld dat in deze context we een SPR zouden moeten 

gebruiken). Ten tweede, wat bestaat beperkt wat zou moeten, of minstens wat we als 

redelijke ethische eisen beschouwen. Het feit dat mensen bijvoorbeeld niet kunnen 

vliegen, maakt “je zou moeten vliegen” een slechte eis.  

De diversiteit aan domeinen waarin SPRs worden toegepast is groot, maar de meeste 

dubbelzinnige bevindingen liggen buiten de psychologie, vooral in de geneeskunde en 

in de zakenwereld (p.1253). Maar zelfs in deze domeinen is er geen reden voor een 

veralgemening over wanneer klinische predictie beter presteert dan statistische, en in 

minstens één medische context (de voorspelling van overleving binnen de 24 uur op 

een urgentie-afdeling) is er een statistisch predictiesysteem dat clinici overtreft 

(Knaus e.a., 1991). Merk op Knaus e.a. geven hun hard ontwikkelingswerk niet prijs 
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in hun publicatie: hun eigenlijke SPR blijft geheim maar je kan wel contact opnemen 

met hen voor verdere informatie. Hun eigenlijke SPR is een computerprogramma 

(APACHE III, Knaus e.a., 1993) dat auteursrechterlijk is beschermd, maar in een 

andere publicatie geven ze wel gegevens waaruit wiskundigen de oorspronkelijke 

formule misschien kunnen reconstrueren.  

De ethische conclusies die uit het werk van Meehl volgen door het combineren van 

het ethisch principe dat we zo goed als mogelijk moeten voorspellen, en de 

overtuiging dat Meehls bevindingen grenzen aandienen die we in de praktijk niet 

zouden moeten overchrijden (Dawes, 2005, p.1253-4): 

Ten eerste, we zouden de relevante SPR moeten gebruiken als die beschikbaar is, 

eerder dan te betrouwen op klinische beoordeling bij het vormen van predicties. 

Ten tweede, elke wijziging van de regel in overeenstemming met “Mijn populatie of 

tijd is niet exact equivalent met de populatie of tijd waarin de SPR werd gevalideerd” 

vereist zelf een validatie.  

Een deel van Dawes‟ onderzoek in de lijn van Meehl levert een derde, waarin 

aangetoond wordt dat systematische “improper” regels en SPRs die opgebouwd 

werden om een specifieke predictie te maximaliseren ook de klinische intuïtie 

overtreffen. 

SPRs beschikken over de bijzondere deugd dat zij door het specificatie van hoe goed 

een predictie uitgevoerd kan worden, zij automatisch specifiëren hoe slecht deze 

wordt gedaan. Gedeelde kennis van de limieten van voorspelbaarheid kan ook een 

ethische eis verantwoorden. Ironisch genoeg leidt deze automatische specificatie tot 

de verleiding om beter dan de SPR te doen. Omdat dit hypothetisch mogelijk kan zijn, 

wordt de relevante SPR opgegeven voor een onbewezen methode – meestal onze 

eigen intuïtie, die erger werd bevonden. Dus: Weersta aan deze verleiding. 

 

Tegenover Dawes‟ hoogste ethische eis voor een zo goed mogelijke predictie staat de 

eis voor een zinvolle predictie in de eerste plaats. Hiervoor moeten in de klinisch 

psychologische en medische sfeer onder meer de loodzware eerder vermelde 

diagnostisch validatieve vragen aangevat. Daarnaast mag een weerstand tegen de 

verleiding van de ongeholpen klinische oordeelsvorming niet tot een kritiekloze 

aanvaarding van elke SPR leiden. Door het aanreiken van andere predictoren kunnen 

SPRs in bepaalde contexten verbeterd worden. Weer anders: uit het feit dat SPRs 

succesvol zijn in vele contexten, mag niet besloten worden dat zij in alle contexten 

uitblinken ook al moet dit telkens onderzocht worden. 

 

Credit scoring (CS) 

 

Het probleem waarvoor CS ontwikkeld is 

 

Krijgt de kredietaanvrager een lening of niet?  (Stillwell e.a., 1983, p.88) 

 

De significantie van het probleem waarvoor CS ontwikkeld is 

 

Naar alle waarschijnlijkheid is het probleem waarvoor CS ontwikkeld werd niet 

significant in de betekenis die B&T hieraan willen verlenen. De oplossing die CS 

biedt voor zijn probleem, doet de totale hoeveelheid geluk in de wereld volgens mij 

niet stijgen. Dit komt omdat ons huidig economisch systeem voor veel ongelukkigen 

en uiteindelijk niet voor een ingebouwde verzekering of uitzicht op (voorwaarden 

voor) een toekomst voor de menselijke soort zorgt. CS‟ probleem daarbinnen 
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gesitueerd, biedt geen enkel weerwerk daartegen, integendeel, kortzichtige focus op 

kredietaanvragen werkt eraan mee.  

Natuurlijk is het niet eerlijk van een simpele regel te verwachten dat hij niet meewerkt 

aan het economische systeem. Mijn punt is dat een regel niet te eng mag bekeken 

worden, soms moet ook het systeem waarbinnen hij functioneert in beschouwing 

genomen worden. De bredere context, het grotere plaatje, datgene waartoe de regel op 

één of andere manier bijdraagt. Bij een evaluatie van een regel moeten niet alleen de 

vraag stellen: “Werkt deze regel goed?”. Maar ook: “Waartoe draagt deze regel 

uiteindelijk bij?”.  

Voorstanders van ons huidig kapitalisme kunnen argumenteren dat er geen beter 

alternatief bestaat en het om de keuze van het minste kwaad gaat. Sommigen kunnen 

dan misschien zo ver gaan dat ze tijdelijke – maar wel cyclisch terugkerende - 

instortingen van het economisch systeem aan het niet toepassen van financiële SPRs 

wijten.  

Sterker is de vraag of kredietaanvraagproblemen zich binnen een nieuw economisch 

systeem zullen stellen. Banken zetten hun klanten af maar in theorie steunen ze met 

hun winsten nieuwe investeringen die veel geld nodig hebben en af en toe tot een 

verbetering leiden. Is een nieuwe economie zonder banken mogelijk?  

 

Omdat ik inderdaad niet over een volledig uitgewerkt alternatief, maar enkel over een 

paar goede ideeën beschik die in het beste geval als aanzet tot een volwaardig 

alternatief kunnen dienen, en omdat bancaire winstmakende instellingen misschien 

onvermijdelijk zijn, probeer ik CS verder te evalueren. Het is opvallend dat B&T geen 

graten in CS zien, hoewel zij slechts met wat korte commentaar naar CS verwijzen. 

Zij gaan er prat op dat al hun SPRs de maatschappelijke instellingen ten goede kunnen 

veranderen... Voor je het goed beseft, vind je ons economisch systeem met zijn 

instellingen heel normaal, en zelfs gelukkig-makend... 

Het probleem van CS is wél significant in de zin dat het ons dwingt te denken aan  

alternatieven voor onze wereldeconomie. 

 

De vorm van CS 

 

B&T geven geen vorm voor CS vanwege het belemmerende bankgeheim en de 

problemen die dit meebrengt voor het bespreken van CS. Wel verwijzen B&T naar 

een artikel van Stillwell e.a. (1983). Daarin kan een formele uitdrukking gevonden 

worden van een model waarin de gewogen enkelvoudige evaluaties van 

eigenschappen (van de kredietaanvrager en zijn financiële situatie, zoals zijn leeftijd, 

geslacht, financiële voorgeschiedenis, enz.) worden opgeteld om tot een totale waarde 

voor een alternatief (de lening toestaan?) te komen. De weging of het toekennen van 

een gewicht aan de enkelvoudige evaluaties, kan met verschillende complexe 

gewichtsafleidingsmethodes of –elicitatietechnieken gebeuren (p.89 e.v.). 

B&T plaatsen CS ook niet in hun classificatie van SPRs. Het CS-model uit het 

experiment van Stillwell e.a. zou in verschillende categorieën thuishoren, omdat het 

verschillende wegingstechnieken test die tot de bootstrappings- en gelijke-

gewichtenmodellen behoren. Wel gaat het om lineaire modellen (strikt genomen geen 

onderscheiden categorie in de classificatie van B&T): de scores op een aantal 

variabelen worden enkel opgeteld of afgetrokken – er komt geen kwadrateren, 

worteltrekken of iets dergelijks aan te pas (Slotboom, 2001, p.162).  
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CS behoort voor Stillwell e.a. tot MAUM (Multi Attribute Utility Measurement), een 

klasse van modellen en meetprocedures die ontwikkeld werd om beslingsnemers te 

helpen bij het nemen van complexe beslissingen. 

 

Technisch intermezzo: Formele uitdrukking van het additief model uit Stillwell e.a. 

(1983, p.88): 

 

U(Xj) = 
N

i=1 wiui(xij)  

 

Waarbij U(Xj) de totale utiliteit is voor lid j van de verzameling van opties X, wi het 

gewicht voor attribuut i, en ui  de ééndimensionele utiliteitsfunctie, die de waarde van 

x transformeert op dimensie i in een utiliteitsschaal.  

De attributen zijn bij voorkeur onafhankelijk. Dit houdt minder formeel in dat de  

bijdrage van een enkele attribuut aan de totale utiliteit, onafhankelijk is van andere 

waarden van attributen. 

 

Nut van CS  

 

Significantie van CS 

 

Aangezien ik niet meen dat CS een significant ontwerpprobleem heeft, kan CS 

moeilijk significant zijn. Wel, opnieuw in de zin dat CS ons dwingt een alternatief 

voor de wereldeconomie of minstens een kritiek daarop te formuleren. 

 

We kunnen ons wel afvragen wat het nut van CS is, waarna we terug in de veilige 

systematiek belanden. De vraag naar het nut van CS dient echter verder opgedeeld. 

Nut voor wie? Misschien klinkt het in tijden van de kredietcrisis wat bizar om naar 

het nut van CS te vragen. Nochtans staat het voor de voorstanders niet vast of deze 

crisis enkel te wijten is aan falende modellen of aan het niet toepassen ervan... 

Ik probeer eerst het nut van CS en de klasse van modellen en meetprocedures waartoe 

CS behoort, voor het bankwezen te achterhalen. Nadien tracht ik uit te vissen of er 

ook een nut is voor de rest van de wereld. 

 

Technisch intermezzo rond het bancair nut van CS en MAUM:  

 

Wat is het nut van CS en MAUM voor de bank? 

Stillwell e.a. (1983, p.105) merken op dat hun resultaten enkel aanduiden dat experten 

in een enkelvoudige realistische beslissingsituatie, kwalitatieve beslissingen kunnen 

nemen door gebruik te maken van een aantal onderzochte decompositie-procedures.  

Decompositie slaat hier op het afbreken van het oordeelsproces in afzonderlijke 

evaluaties van enkelvoudige waarde-relevante attributen (p.88-9). Df attributen cf 

slotboom 

In de studie werden verschillende complexe wegingstechnieken voor zeven 

onbenoemde, bankgeheime attributen, predictoren of dimensies vergeleken (p.92-3).  

Gevraagd werd of de complexe methodes voor de elicitatie van gewichten al dan niet 

waardevol zijn, in twee verschillende betekenissen (p.89). Ondanks bijkomende 

moeilijkheden bij haar gebruik zal een wegingsmethode uiteindelijk enkel boven een 

andere verkozen worden, als zij twee dingen doet: (1) de preferentierelatie tussen de 

opties verandert en (2) dit op zo‟n manier doet dat de conclusie dichter tot de 

“correcte” conclusie komt (p.89). 
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Vrij vertaald wordt in de vraagstelling van het onderzoek gevraagd hoe dicht de 

verschillende wegingstechnieken de resultaten van een realistisch maar bankgeheim 

discriminant bankmodel benaderen. M.a.w. de resultaten die het discriminant 

bankmodel geeft - o.a. het aantal kredietwaardig bevonden aanvragen geselecteerd 

a.d.h.v. het bankmodel uit het totale aantal geteste realistische aanvragen - dienen als  

vergelijkingsbasis voor de resultaten verkregen met de onderzochte 

wegingstechnieken voor dezelfde, onderzochte realistische leningsaanvragen. Het 

discriminant bankmodel dient als criterium (maatstaf, vergelijkings- of ijkpunt) in de 

studie, het vormt de “correcte” of “juiste” conclusies. Het criterium komt voort uit de 

toepassing van een discriminant-analyse op “goede” en “slechte” bankrekeneningen 

(p.92). Wat in meer of mindere mate betrekking heeft op de 

terugbetalingsgeschiedenis (p.92).  

Discriminant-analyse is een multi-variate techniek, toepasbaar wanneer er per persoon 

gegevens zijn verzameld over een aantal kenmerken (variabelen, Slotboom, 2001, 

p.77). Multi-variate technieken analyseren veel variabelen, zijn ontworpen om de aard 

en mate van samenhang tussen een groot aantal waarnemingen te beschrijven. Bij een 

discriminant-analyse probeert men op grond van een aantal numerieke gegevens te 

voorspellen in welke groep iemand hoort (p.77). Men probeert te discrimineren tussen 

de groepen, ze zo goed mogelijk uit elkaar te houden. Bij een discriminant-analyse 

wordt nagegaan welke variabelen van belang zijn en de mate waarin elke variabele 

een rol speelt, anders gezegd: welk gewicht elke variabele moet krijgen (p.78). Er 

wordt vervolgens berekend op welke (lineaire) manier de variabelen gecombineerd 

moeten worden om een maximaal discriminatief effect tussen de groepen te bereiken 

(p.78). 

De discriminant-analyse vindt de lineaire predictie-vergelijking die een aantal 

verschilmetingen tussen goede en slechte bankrekeningen maximaliseert d.m.v. 

gewichten op beschikbare predictoren (Stillwell e.a., 1983, p.92). De constructie van 

zo‟n discriminant model begon met het verzamelen van een steekproef van 4000 

goede en 4000 slechte bankrekeningen (p.92). De discriminant-analyse bepaalde dan 

welke van de attributen van de aanvrager het beste discrimineren tussen goede en 

slechte bankrekeningen in dit staal (p.92). Dit leverde de zeven bankgeheime 

predictoren die ook in de studie gebruikt werden. De bank hanteert een periodisch 

fluctuerende drempelscore (afhankelijk van o.a. de beschikbaarheid van de 

hoeveelheid geld) waarop of waarboven verlening van een krediet aanbevolen wordt, 

en waaronder de aanvraag wordt geweigerd (p.94). 

Het bankmodel werd omgezet in een additief punt-scoringssysteem om als 

beslissingshulp gebruikt te worden door de bankbedienden (p.93). De bankbedienden 

hebben zowel werk- als experimentele ervaring met dit bankmodel (p.93). Maar als 

het discriminant bankmodel al omgezet is naar een bruikbaar punt-scoringssysteem, 

dat bovendien dient als criterium voor eventuele andere scoringssystemen, wat is dan 

nog het nut van die andere (decompositie-)systemen die gebruik maken van dezelfde 

predictoren als in het bankmodel? Zij kunnen toch nooit het criterium of de 

criteriumscores dichter benaderen dan het criterium zelf? 

Een mogelijkheid bestaat hierin dat de bank enige druk zet op haar bediende om een 

te simpele en strikte navolging van het bankmodel te vermijden, nl. het uitsluitend 

toekennen van leningen aan de bijna-zekere gevallen (p.93). Een dergelijke strategie 

zou ongewenst zijn voor de bank want dit zou tot te weinig consumentenleningen 

leiden (p.93). De vraag wordt dan wat de bank eigenlijk wil modelleren. Waarom niet 

bijvoorbeeld enkel het oordeel van de bankbedienden met de meest geslaagde 

krediettoekenningen trachten te modelleren en nadien nagaan of dit beter presteert dan 
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het bankmodel? Of omgekeerd a.d.h.v. de wegingsprocedures nagaan wat er mis loopt 

bij ervaren maar minder succesvolle bankbedienden, om inzicht te verwerven over 

typische uit de hand gelopen wegingen van bepaalde predictoren. Dan blijft nog altijd 

over: hoeveel mogen de resultaten van met de nieuwe wegingsprocedures afwijken 

van hun criterium om geen te strikte of te simpele navolging ervan te zijn? 

 

De onderzochte wegingsprocedures ontlokken (elicit) de weging van een predictor 

aan een proefpersoon (een bankbediende), of leiden deze op verschillende manieren af 

uit zijn gemaakte wegingskeuzes tijdens het experiment. Vooraf aan de 

wegingselicitatie ging een locatiemetingselicitatie (location measure elicitation). De 

procedure voor de elicitatie van locatiemeting bestond uit het volgende. 

Proefpersonen kregen een lijst met waarde-categorieën voor elk attribuut (p.95). Er 

werd gevraagd daaruit de slechtste waarde voor een eigenschap te kiezen en deze een 

gewicht van 0 toe te kennen, en daarna de beste waarde voor een eigenschap, die 100 

krijgt (p.95). Dan plaatsten de proefpersonen de rest van de eigenschapswaarden op 

deze 0-100-schaal t.o.v. de eindpunten (p.95). 

 

Volgende groepen van elicitatiewegingsprocedures werden onderzocht (p.94 e.v.):  

1. Rank Weighting Procedures of RWPs (rangorde-

wegingsprocedures) 

2. Ratio Weighting of verhoudingsweging, VW (waaronder een 

bootstrappingsprocedure) 

3. Equal Weights of Eqs (gelijke gewichten) 

 

Onder de RWPs vallen procedures waarbij de proefpersoon enkel de rangorde van de 

predictoren moet bepalen (p.96). Een ander soort rang-wegingsprocedure vereist de 

bijkomende informatie over het gewicht dat door de proefpersoon werd toegekend aan 

de belangrijkst geachte predictor (p.96). Hierbij beoordeelt de proefpersoon het 

gewicht van de belangrijkste eigenschap op een 0-1-schaal, waarna de andere 

gewichten berekend worden a.d.h.v. een formule (p.96).  

 

VW omvat elicitatieprocedures die resulteren in (i) verzamelingen van gewichten met 

kenmerken van verhoudingen, en (ii) deze waarbij de meeteigenschappen onzeker zijn 

(p.97). Onder de eerste soort valt HOPE (Holistic Orthogonal Parameter Estimation, 

p.97), de holistische procedure. 

Het holistische aspect van HOPE lag hierin: HOPE werkt met het geschreven oordeel 

van de proefpersonen over de kredietscore van een aanvrager (p.98). De 

proefpersonen kregen een blad met de attributencategorieën die de leningsaanvraag 

beschreven (p.98). Er werd aan de proefpersonen gevraagd hun oordeel over de 

kredietscore op te schrijven waarbij benadrukt werd dat zij de algehele kredietscore 

moesten beoordelen en niet enkel de som te maken van de scores van de individuele 

attributen (p.98). 

HOPE is een bootstrappingsprocedure, het gebruikt een gefractionaliseerde varantie-

analyse (ANOVA: Analysis of Variance) om gewichten en locatiemetingen af te 

leiden voor categorische en gecategoriseerde continue variabelen (p.97).  

Variantie-analyse is een hypothesetoetsende techniek om een aantal 

groepsgemiddelden tegelijkertijd met elkaar te vergelijken (Slotboom, 2001, p.302-4). 

De proefpersonen vellen een aantal holistische oordelen over beslissingsalternatieven 

die bepaald worden door de proefopstelling (Stillwell e.a., 1983, p.97). Deze oordelen 

worden via ANOVA geanalyseerd, waarbij de verschillen tussen marginale 
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gemiddelden worden gebruikt als schattingen van gewichten en locatiemetingen 

(p.97). Met marginale gemiddelden worden wellicht randtotalen of marginale 

frequenties bedoeld: dit zijn de totalen, aantallen, frequenties aan de rand (marge) van 

een tabel met de gegevens uit het onderzoek (Slotboom, 2001, p.154). 

 

Bij de tweede soort verhoudingsweging werd aan de proefpersonen gevraagd om 100 

punten te verdelen over de waarde-dimensies zodat deze hun gevoelens weergeven 

omtrent het relatieve belang van de waarde-dimensies t.o.v. de totale waarde (Stillwell 

e.a., 1983, p.98). Dit is de puntendistributieprocedure (p.98). 

 

Tenslotte werd ook een gelijke weging van genormaliseerde dimensies getest (vgl. 

p.98). Genormaliseerd: de som van de zeven gelijke wegingscoëfficienten werd op 1 

gebracht (p.93). 

 

De belangrijkste conclusie uit de resultaten is dat alle procedures opvallend goed 

werken gemeten naar correlaties met het bankmodel, gemiddeld aantal correct 

geselecteerde aanvragen en totale utiliteit (p.103). Correlatie is een zwakke test voor 

de gepastheid van een model, maar een nuttig instrument voor het bepalen van de 

predictieve capaciteiten ervan (p.101). 

De prestaties van de holistische bootstrappingsprocedure waren over het algemeen 

zwakker dan de andere geteste technieken (p.102-3). Maar de afwezigheid van 

betekenisvolle negatieve correlaties tussen de predictoren verzekert dat alle 

wegingsprocedures, inclusief gelijke gewichten, redelijk goed zullen presteren 

(p.100). Substantiële negatieve correlaties tussen attributen in een context van 

meervoudige attributen kunnen immers tot gevoeligheid van de gewichten leiden 

(p.100). En met suboptimale wegingen kunnen zij tot zwakke ordening van de selectie 

leiden (p.100). Anders uitgedrukt: als negatief gecorreleerde attributen gebruikt 

worden in de studie, zullen de gewichten instabieler of gevoeliger zijn, en de 

conclusies uit het onderzoek ook. 

Een correlatie tussen kwalitatieve variabelen of attributen is een associatie 

(samenhang, verband of relatie) tussen twee of meer van dergelijke kenmerken. Een 

positieve correlatie: hoge waarden op de ene variabele gaan samen met hoge waarden 

op de andere; idem voor lage waarden (Slotboom, 2001, p.52) 

Een negatieve correlatie tussen twee attributen betekent dat hoge waarden op een 

attribuut samengaan met lage waarden op de andere, of omgekeerd (p.52). 

Gegeven dat alle technieken nabij het maximum presteren, is het virtueel onmogelijk 

om ertussen te onderscheiden op basis van geaggregeerde prestatie-indices (p.103). 

De HOPE-procedure resulteerde in zeer goede wegingsoordelen, maar zwakke 

plaatsing van locatiemeting (Stillwell e.a., 1983, p.103). 

Opvallend aan de resultaten is verder de kwaliteit van de prestatie van de gelijke 

weging van genormaliseerde attributen (vgl. p.103). 

De mindere resultaten van HOPE conflicteren met vorig en later onderzoek rond 

bootstrapping (o.a. Dawes & Corrigan, 1974; Karelaia & Hogarth, 2008). Deze 

studies betreffen bootstrapping in ruimere contexten dan enkel de bancaire. 

Stillwell e.a. vinden de redenen voor de zwakkere resultaten met HOPE onduidelijk, 

maar komen met volgende verklaringshypotheses (Stillwell e.a., 1983, p.104-5): 

a) de gevallen die gepresenteerd werden ter holistische beoordeling 

vertegenwoordigen erg afwijkende gevallen in vergelijking met deze die de 

experten gewoon zijn. Maar zelfs met deze gevallen produceerde HOPE 

redelijke gewichten. 
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b) Bij het nemen van kredietbeslissingen, nemen de experts over het algemeen 

een dichotomische beslissing, nl. krediet/geen krediet. Enkel deze beslissingen 

die dicht tegen een kritieke grenswaarde liggen, vergen ernstige overweging 

bij dit type oordeel. In het experiment waren er weinig grensgevallen, met het 

nauwgezet beoordelen van vele extreme gevallen hebben de experten geen 

ervaring. Zwakke oordelen over deze extreme waarden leiden tot zwakke 

resultaten. 

c) De testomgeving. Kennis over het model werd gegeven aan de experten, 

kennis die vergelijkbaar is met die voor de decompositie-procedures, terwijl 

hun “holistische expertise” beperkt werd tot categorische oordelen 

(aanvaarden, weigeren). Jammer genoeg waren er weinig grensgevallen voor 

een mogelijk oordeelsmatig overzicht. 

d) De attributen zelf. Eigenschap 1, omvat de belangrijkste predictor, nl. 

historische informatie. Terwijl eigenschap 2 enkel een meting van de huidige 

situatie betreft, nl. huidige betaalkracht van de aanvrager. Bij 

gedecompositioneerde oordelen hebben de proefpersonen wellicht meer 

gewicht toegekend aan attribuut 2, terwijl ze bij holistische aannemen dat de 

relevante geschiedenis een deel van deze situationele informatie bevat. 

 

Of en wanneer bootstrapping voordelig is, vormen onderzoeksvragen van een recente 

meta-analyse van lensmodelstudies (Karelaia & Hogarth, 2008, p.405). Het betreft 

hier onderzochte bootstrappingsmodellen uit verschillende contexten, niet enkel de 

bancaire. De meta-analyse van Karelaia & Hogarth is interessant omdat zij 

voorwaarden tracht te specifiëren waaronder bootstrapping nuttig is, en omdat zij een 

groot aantal studies (meer dan 200) integreert die verspreid zijn over 50 jaar. Een 

meta-analyse is een studie over studies rond een zelfde onderwerp, waarvan de 

resultaten met elkaar vergelijkbaar gemaakt worden. In de studie van Karelaia & 

Hogarth wordt de vergelijking tussen de studies mogelijk gemaakt door een 

statistische adaptatie van Brunswiks lensmodel (Brunswik, 1952). 

Een lensmodel is een van de manieren waarop algemene processen waarmee mensen 

criteria voorspellen die probabilistisch gerelateerd zijn aan cues (Karelaia & Hogarth, 

2008, p.404). B.v. een analyst die financiële indicatoren bestudeert om een 

faillissement te voorspellen (p.404). In het lensmodel worden het oordeel van een 

persoon en het voorspelde criterium als twee onderscheiden functies van cues of 

predictoren in de beslissingsomgeving gedacht (p.404).  

Voor een definitie van een functie: R: P  Q is een functie =df  R is een één-één-

duidige of meer-één-duidige afbeelding van P in of op Q. (Batens, 2004, p.55). R, P 

en Q zijn verzamelingen (en R is lid van de machtsverzameling van P en Q). 

 

De accuratesse van een oordeel is in een lensmodel dus afhankelijk van (i) hoe 

voorspelbaar het criterium is op basis van de cues en (ii) de mate waarin de functie die 

het oordeel van de persoon beschrijft, zijn omgevingsequivalent of “de ecologie” 

benadert (Karelaia & Hogarth, 2008, p.404). De accuratesse zal een belangrijke of de 

belangrijkste component zijn voor wat het nut van bootstrapping betreft. 

Statistische methodes kunnen gebruikt worden om menselijke oordeelsprocessen te 

vaten, waarbij het menselijk oordeel gemodelleerd wordt als een lineaire functie van 

een verzameling van k cues (p.405). Dus dezelfde vorm als MAUM (maar met een 

term voor de voorspellingsfout bij de regressie, zie p.405 e.v.). Daaruit kan de 

lensvergelijking worden opgesteld (zie p.406 e.v.). Merk op dat zowel het menselijke 

oordeel als de omgeving probabilistische modellen zijn van de predictoren, in die zin 
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dat deze nooit perfect betrouwbare of valide indicatoren zijn voor het criterium 

(p.406). 

 

Dankzij de lensvergelijking en onder de vooronderstelling van lineariteit konden vele 

studies opgenomen worden in de meta-analyse, nl. alle studies die suggereerden de 

lensmodelgegevens te bevatten (p.408).  

De lineaire vooronderstelling (of vooronderstelling van lineariteit), nl. dat zowel de 

omgevingen als de beslissers vaak goed gemodelleerd worden door lineaire functies, 

komt voort uit de hoge lineaire voorspelbaarheid van de omgeving en consistentie bij 

het oordelen die in verschillende contexten werd waargenomen (p.406). 

De studies die opgenomen werden in de meta-analyse werden gekarakteriseerd door 

de gemiddelden van de lensmodelstatistieken (voornaamste kenmerkende cijfers 

ervan) van de deelnemers in elk van de beslissingsomgevingen (p.409). Deze 

gemiddelden werden onmiddellijk uit de artikels overgenomen, afgeleid (b.v. uit 

grafieken), of berekend door gebruik te maken van de proporties uit de 

lensmodelvergelijking (p.409). 

Bovendien verschaft de lensmodelvergelijking een afbakening voor het onderzoeken 

van bootstrapping (p.406).  

De implicatie van studies waarin getoond wordt dat bestrapping beter presteert dan 

individuele beslissingsnemers (of dan het gemiddelde van individuele voorspellingen) 

is dat beslissingsprocedures in vele organisaties (individuele oordelen of consensus) 

zouden moeten vervangen worden door modellen afgeleid uit menselijke 

beslissingsnemers (p.407). 

Over het algemeen doet bootstrapping het beter als de beslisser meer expertise heeft 

in de vorm van valide lineaire kennis en de omgeving voorspelbaar is (p.407). 

Bootstrapping verbetert individuele oordeelsvorming als het criterium voor het 

oordelen ontbreekt of vaag is (p.407). 

Karelaia & Hogarth besluiten dat meerdere relevante karakteristieken van de taak en 

de beslisser de voorwaarden omlijnen waaronder het bootstrappen van menselijke 

oordeelsvorming effectief is. Het voordeel van bootstrappingsmodellen t.o.v. 

menselijk oordelen is groter als er minder storing (noise) is in de ecologie; de 

redundantie van de cues laag is; cues op een gedifferentieerde manier gewogen 

worden in de omgeving; en de beslisser minder ervaren is, minder consistent bij het 

toepassen van zijn lineaire beleidslijnen, enkel dezelfde cues gebruikt als het lineair 

model, en niet vertrouwt op een niet-lineaire (configurationele) component (p.421). 

Dit laatste is geen verrassing aangezien bootstrappingmodellen lineaire modellen zijn 

van beslissers (p.421). 

De meta-analyse van Karelaia & Hogarth heeft een aantal reeds vermelde 

methodologische aspecten tevens als beperkingen: de lineaire vooronderstelling, het 

lensmodel, de abstractie naar de “gemiddelde” beslisser i.p.v. de individuele scores 

van beslissers. Daarbij komt nog dat (p.419 e.v.): 

1) de validiteit van bootstrappingmodellen pas echt kan getest worden op een 

buiten-steekproef crossvalidatie  

2)  sommige factoren die potentieel de accuratesse van oordelen kunnen 

beïnvloeden werden niet beschouwd. B.v. de mogelijke effecten van cue 

betrouwbaarheid gedefinieerd door variabiliteit in meervoudige observaties 

van cues. 

3)  de 249 opgenomen studies als geheel genomen moeilijk beschreven kunnen 

worden als product van principes van representatief ontwerp. B.v. het 

merendeel van de labo-studies had weinig of geen inter-cue redundantie, een 
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belangrijke component van realistische taakomgevingen die aanwezig was in 

de veldstudies. 

4) Door het schatten van unieke verzamelingen van gewichten voor individuen 

doorheen de proeven – en de aanname dat mensen altijd dezelfde gewichten 

toepassen – vangt de lensmodelmethodologie het gebruik van verschillende 

cues doorheen verschillende proeven niet (p.422). 

5) Het formuleren van resultaten in termen van correlationele statistieken maakt 

de impliciete aanname dat fouten bij het oordelen moeten gepenaliseerd 

worden door een symmetrische gekwadrateerde foutverliesfunctie.  

 

Hoewel het wellicht niet zo bedoeld werd door Stillwell e.a., zou het ook kunnen dat 

zelfs in de bancaire context gelijke gewichten (UWs: Unit Weights) voor sommige 

toepassingen even nuttig of zelfs nuttiger blijken dan bootstrapping en verschillende 

MAUM-technieken. Een overzichtsartikel ondersteunt het nut van UWs om 

meervoudige stukken informatie te combineren om voorspellingen te doen of om tot 

geaggregeerde of composiete scores te komen, vooral binnen de verschillende 

subdisciplines van de organisationele wetenschappen (Bobko e.a., 2007, p.689). B.v. 

in de aanwervingscontext, wanneer een verzameling van meervoudige stukken 

informatie over sollicitanten (zoals meervoudige testscores) moet gecombineerd 

worden om een aanwervingsadvies op te stellen (p.689). Vergelijkbare wegingsvragen 

zijn zelfs van toepassing binnen een enkelvoudig selectie-instrument, b.v. hoe 

oefeningen te wegen binnen een zelfde test? (p.689-90). Bij Stillwell e.a. moesten 

verschillende cues van MAUMs geaggregeerd worden om een kredietscore te 

verkrijgen (p.690). Bobko e.a. onderzoeken de literatuur op de relatie tussen gelijke 

en differentiële gewichten en ook de logica van UWs (p.690).  

Er bestaan vele manieren om scores te wegen of rekenkundig te combineren, 

waaronder empirische regressie-gewichten, gewichten die rechtstreeks gebaseerd zijn 

op experte oordelen, gewichten gebaseerd op archivale informatie (b.v. jobanalyse-

informatie) en UWs (dit zijn gewichten van 1.0, p.690-1). 

 

“Regressie-gewichten” (RWs) zijn gebaseerd op de relatie tussen de scores op de 

componenten en een criteriummeting, b.v. gewichten bepaald door multipele regressie 

(p.691; vgl. hoger: het bankmodel-criterium). Bij multipele regressie gaat het erom 

een variabele te voorspellen uit verschillende andere variabelen (Slotboom, 2001, 

p.186). Net zoals bij enkelvoudige regressie-analyse wordt naar een 

regressievergelijking gezocht (p.186). Hoe zwaar de variabelen meetellen, hangt af 

van het verband tussen de te voorspellen variabele en elk van de andere variabelen 

(p.186). 

Bijvoorbeeld, in een personeelsselectie-systeem kunnen de scores op een situationele 

beoordelingstest, een rollenspel en een cognitieve vaardigheidstest gecombineerd 

worden d.m.v. regressie-gewichten om een criterium zoals algemene jobprestatie te 

voorspellen (Bobko e.a., 2007, p.691). 

De regressie-benadering zal per definitie de lineaire relatie tussen de predictoren en 

het criterium maximaliseren (ten minste als de steekproef gebruikt wordt om 

gewichten te genereren, p.691). Natuurlijk moet er een criterium beschikbaar zijn, en 

de steekproefgroottes moeten vrij groot zijn om het onderscheidingsvermogen 

(power) en de stabiliteit van de resultaten te verzekeren (p.691). Soms is er geen 

criterium beschikbaar, b.v. bij de beslissing hoe de onderdelen van een onderzoek te 

wegen (p.690). Wanneer prestatie-scores gecombineerd worden, zijn er meervoudige 

criteria en is er per definitie geen ander enkelvoudig “criterium” beschikbaar (p.690). 
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Zelfs al is er een criterium beschikbaar, toch kunnen steekproeven klein en 

standaardfouten groter worden (p.690). Zoals bij het genereren van een composiete 

selectie-score in situaties met een klein aantal deelnemers (p.690). Bovendien kunnen 

regressie-gewichten moeilijk te interpreteren vallen onder verschillende 

omstandigheden, waaronder deze met de aanwezigheid van collineariteit (p.691). 

(Multi-)collineariteit of gemeenschappelijkheid van lineaire samenhang tussen de 

voorspellende variabelen mag niet te groot zijn, omdat het dan moeilijk is het “eigen 

effect” van elke variabele te bepalen (Slotboom, 2001, p.188).  

 

Archivale experte informatie wordt ook gebruikt om differentiële gewichten te 

genereren (Bobko, e.a., p.691). B.v. voorafgaandelijke jobanalyse-informatie en 

rangordeningen kunnen opgehaald worden om relatieve gewichten te helpen bepalen 

voor selectie- of prestatiescores (p.691). Gemeenschappelijk aan deze benadering is 

het gebruik van job-analytische ratings of informatie bij het bepalen van het relatieve 

belang van componentscores (p.691). Stel dat een verzameling van kennissen, 

vaardigheden en deskundigheden gelinkt worden aan een situationele 

beoordelingstest, en de gemiddelde rating naar belang van deze verzameling is 3.9 

(p.691-2). De verzameling wordt verder gelinkt aan een andere component (b.v. een 

rollenspel) met een gemiddelde rating naar belang van 3.1 (p.692). De verhouding 

tussen de twee gemiddelden (39:31) bepaalt dan de relatieve gewichten van de twee 

scores in een composiet (p.692). 

 

Experte oordelen in de vorm van nummerieke oordelen die componentscores van 

elkaar onderscheiden (p.692, vgl. hoger: wegingselicitatieprocedures). B.v. bij een 

utiliteitsanalyse, wordt aan de experten gevraagd om de subcomponenten van een 

individuele prestatie te bepalen op een 200 punten-schaal, waar 100 bepaald is als het 

mediaan niveau (p.692). Deze ratings worden dan gebruikt als gewichten bij de 

bepaling van de algemene economische waarde (p.692). 

 

UWs verwijzen naar sommerende (summing) standaardscores (b.v. de scores voor 

elke component worden eerst geconverteerd naar z-scores alvorens UWs toe te 

passen, p.692). Bij de vergelijking van een type UW met een type differentiële 

weging, spelen de volgende problemen een sleutelrol: hoe goed composieten 

correleren met een criterium (d.i. criterium gerelateerde validatie), de effecten van 

steekproefbias, en de invloed van uitbijters (outliers, p.693). Bobko e.a. komen na de 

bespreking van deze sleutelproblemen tot de conclusie dat er dwingende redenen zijn 

in verschillende literaturen voor een sterke overweging van UWs door onderzoekers 

en praktijkbeoefenaars (p.695). De bespreking van de problemen uit de literatuur rond 

UWs brengt preciseringen van de voorwaarden waaronder UW nuttig is naar voren. 

 

1) Criterium-gerelateerde validatie: 

Onder criterium gerelateerde validatie van UW vallen: wiskundige bewijzen en 

afleidingen, Monte Carlo-simulaties en empirische studies (vgl. p.693). 

Algemeen is er een duidelijke leidraad omtrent wanneer UWs goed werken (Bobko 

e.a., 2007, p.694): 

1°) Correlaties tussen predictoren moeten postief zijn. 

2°) Predictor-criterium-correlaties moeten positief zijn, of men moet in staat zijn 

het teken van de relatie te modelleren op basis van een theorie. 

3°) UWs werken goed als het aantal componenten dat gecombineerd wordt stijgt. 

4°) UWs werken goed als latente predictor-gewichten niet extreem verschillen. 
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Extreme latente, onderliggende predictor-gewichten zijn gewichtsverhoudingen 

van 10:1 (10 “tegen” 1), b.v. een component krijgt gewicht 5 (van 100), terwijl 

andere componenten gewichten tussen 40 en 55 krijgen (p.698). Maar het gebruik 

van gewichtsverhoudingen groter dan 10:1 is een ongebruikelijke situatie, en 

verschillen tussen wegingsmethodes worden dan voorspeld door de 

psychometrische literatuur (d.w.z. dat differentiële gewichten kunnen van tel zijn 

als latente gewichten erg verschillen, p.698). Vandaar de aanbeveling dat 

differentiële gewichten onze aandacht kunnen waard zijn als er aanwijzingen zijn 

dat latente gewichten substantieel verschillen (b.v. met factoren van tien tegen 

een, p.704). 

De meta-analyse die Bobko e.a. daarna uitvoeren om o.a. de bewering rond latente 

gewichten mee te staven, heeft een aantal beperkingen: het aantal opgenomen 

studies is klein (6 studies), er wordt gebruik gemaakt van 80%-confidentie-

intervallen (CI) is beperkt tot de jobselectionele context. De gebruikelijke CI‟s in 

de wetenschappelijke literatuur zijn 95%-CI‟s.  

Bobko e.a. suggereren dat het nut van UWs ook substantieel zal zijn in andere 

situaties dan die van jobselectie, door de onderliggende logica van UWs, en de sterke 

resultaten van de algemene methodologische literatuur (p.704). 

 

2) Steekproefbias (sampling bias): 

Meervoudige regressie wordt geassocieerd met een steekproefbias bij de schatting van 

RWs, vandaar de bezorgdheid omtrent het krimpen van de validiteit bij crossvalidatie 

met een nieuwe steekproef van gegevens (Bobko e.a., 2007, p.694). Dit verklaart 

enkele van resultaten waarin UWs RWs vaak benaderen of soms verbeteren tijdens 

crossvalidatie (p.694). Collineariteit tussen de predictors zal de steekproefvariatie van 

de RWs doen toenemen (p.694). UWs worden daarentegen niet geassocieerd met een 

steekproefbias omdat zij a priori ontwikkeld worden en niet op basis van een 

steekproef van gegevens (p.694).  

Steekproefbias is ook van toepassing op ratings of schattingen door experten die 

rechtstreeks voor wegingsdoeleinden worden verzameld of bij het gebruik van experte 

gegevens uit archiefbronnen (p.694). In situaties met relatief weinig experten, 

bijvoorbeeld kan de steekproefgrootte drie tot acht bedragen, waardoor een 

steekproefbias geïntroduceerd wordt gebaseerd op wie gekozen wordt of beschikbaar 

is (of wie kiest om mee te doen) en hoe zij de relevante vragenlijsten beantwoorden 

(p.694-5). Menselijke oordelen worden zowel in de jobanalytische benadering (b.v. 

archivale gewichten) en de directere experte oordelen-benadering gebruikt (p.695). 

Dus beide zijn onderworpen aan een steekproefbias bij het schatten van gewichten 

(p.695). 

 

3) Uitbijters (outliers): 

UWs zijn robuust t.a.v. uitbijters (relatief grote afwijkingen van het gemiddelde) in de 

gegevens omdat de wegingen a priori bepaald worden (vgl. p.695). RWs zijn 

daarentegen vatbaar voor uitbijters (p.695). Zowel experte wegingsbenaderingen als 

archivale benaderingen kunnen ook beïnvloed worden door uitbijters (b.v. indien een 

expert een groot deel van de beschikbare “punten” aan een bepaalde dimensie of score 

toewees, p.695). 

 

Niet alleen doet UW het even goed of soms beter dan sommige MAUM-modellen, de 

tien meest gebruikte methodes voor het meten of wegen van het belang van attributen 

lijden onder een gebrek aan validiteit. En vandaar ook een verlies nut. Het betreft hier 
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attribuut-wegingsmethodes die ook buiten de bancaire context worden ingezet en 

gelijk of verwant zijn aan de MAUM-technieken uit het onderzoek van Stillwell e.a. 

(1983). De overzichtsstudie van Ittersum e.a. (2007) rond de validiteit van deze en 

verwante technieken is leerrijk met het oog op het vinden van aanwijzingen voor hun 

nut - of het verlies eraan - in bancaire en verwante contexten. Dit overzicht geeft ook 

een opsomming van de vele geteste vormen van MAUM en verwante technieken. 

Het gebrek aan validiteit van metingsmethodes voor attributen komt voornamelijk 

door het negeren van de mulit-dimensionaliteit van het belang van attributen. 

Methodes voor het meten van een dimensie van het belang van attributen, worden 

ingezet bij de meting van een van de andere dimensies, met verlaging van validiteit en 

nut van de meetmethode tot gevolg. 

 

De voornaamste bevinding uit het onderzoek van Stillwell e.a. (1983) is volgens Van 

Ittersum e.a. (2007, p.1184) de bijna absolute convergente validiteit tussen de directe 

rangordenings- en de punt-toewijzingsmethode. Voor Van Ittersum e.a. zijn de 

methodes van Stillwell e.a. valide voor het meten van een bepaalde dimensie van 

attribuutbelang, nl. de relevantie (p.1184). 

Nochtans hebben Stillwell e.a. (1983, p.90-2) expliciet een andere benadering dan die 

van convergente validiteit genomen. Namelijk die benadering die een extern criterium 

zoekt waartegen de waarde-oordelen worden gevalideerd (p.90):  het 

bankmodelcriterium (p.92 e.v.). Hun voornaamste onderzoeksvraag betrof dus de 

benaderingsgraad van de resultaten van de onderzochte technieken met deze bekomen 

via het bankmodel. Hun voornaamste conclusie is volgens Stillwell e.a. dat alle 

onderzochte procedures opvallend goed werken (p.103): de gemiddelde 

correlatiegraad van alle onderzochte procedures - uitgezonderd die van HOPE - met 

het bankmodel is zeer hoog. Het gemiddeld aantal correct geselectioneerde aanvragen 

met de verschillende procedures t.o.v. de selectie met het bankmodel is zeer hoog en 

het grootste deel van de totale mogelijke utiliteit volgens het bankmodel werd met de 

verschillende procedures gerealiseerd (p.103). 

 

Van Ittersum e.a. (2007, p.1178-82) onderscheiden convergente en nomologische 

validiteit. Convergente validiteit maakt duidelijk of verschillende metingen hetzelfde 

construct reflecteren (nl. of ze positief gecorreleerd zijn aan elkaar). Van Ittersum e.a. 

onderscheiden twee manieren om convergente validiteit te onderzoeken. De meest 

gebruikelijke bestaat erin de metingen voor het belang van attributen gemeten door 

twee methodes op proefpersonen te correleren. Correlaties 0.35 worden over het 

algemeen als laag beschouwd, 0.45 gematigd tot hoog. Van Ittersum e.a. gebruikten 

een correlatie van 0.35 als drempelwaarde om te besluiten of twee methodes 

convergente validiteit vertoonden of niet. Een tweede methode om convergente 

validiteit te onderzoeken is door het bepalen van de verhouding van de twee 

belangrijkste attributen gemeten met twee methodes voor de meting van het 

attributenbelang. Als deze verhouding niet significant verschilt, mag tot convergentie 

besloten worden.  

Nomologische validiteit onderzoekt of metingen gerelateerd zijn aan andere 

constructen op een theoretisch betekenisvolle manier (nl. predictieve accuratesse). 

Nomologische validiteit wordt vastgesteld door gebruik van de belangmetingen uit 

twee methodes om een keuze te voorspellen of om beide te relateren aan percepties, 

preferenties of intenties. Evidentie of bewijsmateriaal voor nomologische validiteit 

kan bekomen worden door het vergelijken van deze relaties voor beide onderzochte 



 

 

169 

methodes. Ook de correlaties tussen attribuutbelangmetingen en een geselecteerde 

afhankelijke variabele kunnen onderzocht. 

 

Beide vormen van validiteit kunnen misschien bekomen worden uit de studie van 

Stillwell e.a. (1983) en indien zo, dan vallen beide hoog uit. De correlatiesterkte van 

de resultaten met de verschillende procedures met deze bekomen via het bankmodel, 

is een nuttig instrument voor het bepalen van de predictieve capaciteit van een model 

(p.101). Is dit geen nomologische validiteit?  

Ook de convergente validiteit van de verschillende onderzochte procedures valt uit de 

resultaten van Stillwell e.a. (1983) af te leiden. Namelijk door de correlatiesterktes 

van de resultaten van twee of meer verschillende onderzochte procedures aan het 

bankmodelcriterium, onderling te vergelijken. 

 

Op basis van een overzicht van de belangrijkste tijdschriften uit de meeste 

gedragswetenschappen vallen beide vormen van validiteit laag uit voor de meest 

gebruikte methodes voor attribuutmeting (Van Ittersum e.a., 2007). Daarbij werden 

EW en UW niet opgenomen onder de onderzochte methodes (p.1182). Deze lage 

validiteit is te wijten aan een algemene niet-correcte toepassing van de meetmethodes: 

ze meten meestal de niet-overeenkomstige dimensie van het attribuutbelang.  

 

Van Ittersum e.a. onderscheiden drie dimensies van het belang van attributen: 

prominentie, relevantie en determinantie (p.1179-82). Prominentie verwijst naar het 

feit dat niet alle overtuigingen van een persoon met gelijke prominentie in zijn 

cognitief veld staan, en reflecteert de graad van gemak waarmee attributen herinnerd 

worden en herkend bij het denken aan of het zien van een bepaald object. Prominentie 

wordt vooral bepaald door toegankelijkheid van attribuutinformatie in het menselijke 

geheugen.  

Relevantie van attributen wordt voornamelijk bepaald door persoonlijke waarden en 

verlangens en geeft het belang van de attributen voor de individuen aan. Attributen 

die meer voordelen verschaffen, belangrijke waarden en verlangens bevredigen 

worden als relevanter beschouwd, en vandaar belangrijker dan attributen die niet 

zulke voordelen verschaffen.  

Determinantie van een attribuut geeft het belang aan van een attribuut bij het oordelen 

en keuzebepaling, en wordt over het algemeen berekend op basis van het verschil in 

de (evalutie van) verschillende attribuutniveaus (b.v. de verschillen in deel-geheel 

utiliteiten bij conjunctiemethodes, p.1180-2). De determinantie van attributen is dus 

afhankelijk van de verschillen in attribuutniveaus in de objectruimte die onderzocht 

wordt (d.i. externe attribuutinformatie, p.1180). Hoe groter de verschillen in 

attribuutniveaus, hoe groter de determinantie van een attribuut (p.1180).  

Van Ittersum e.a. onderscheiden tien metingmethodes voor het belang van attributen  

verdeeld over de overeenkomende drie dimensies (p.1181-2): 

1. Methode voor het meten van prominentie: de vrije-elicitatiemethode, maakt gebruik 

van een open vraag om proefpersonen te laten aanduiden welke attributen zij die ze 

belangrijk vinden, bijvoorbeeld bij het nadenken over een nieuw product of merk. 

Daarbij wordt het eerste opgeroepen attribuut als belangrijker aanzien dan de 

volgende attributen.  

2. voor relevantie: 

1) directe ratingmethode: proefpersonen raten de attributen a.d.h.v. een 

ratingschaal (b.v. 1 = “onbelangrijk” – 7 = “belangrijk”). 
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2) Directe rangordeningsmethode: vraagt de proefpersonen om de n attributen te 

rangordenen 

3) Punt-toewijzingsmethode: proefpersonen verdelen 100 punten onder de 

attributen (belangrijke ontvangen meer punten).  

4) Het analytisch hiërarchie-proces: start met een multi-attributenprobleem, dat 

gestructureerd is binnen een hiërarchie van producten en attributen. Het belang 

van de attributen wordt bepaald door de proefpersonen het belang van twee 

attributen per keer te vergelijken. Na meervoudige vergelijkingen wordt het 

totale belang van elk attribuut afgeleid. 

5) Information-display-board method: meet attributenbelang via de omvang en 

volgorde van een informatie-zoektocht. Proefpersonen wordt een geprepareerd 

informatie-bord getoond waarop attributen bijvoorbeeld per product 

gerangschikt zijn, en de informatie over het attribuutniveau bedekt blijft. 

Proefpersonen kunnen attribuutinformatie verzamelen door het ont-dekken 

van een cel. Zo wordt het meest gewenste product bepaald. Dit gaat door tot 

wanneer zij zelf vinden klaar te zijn om een zelfverzekerde beslissing te 

nemen. Attributenbelang is positief gerelateerd aan de omvang en volgorde 

van de zoektocht. 

3.voor determinantie: 

1) de multi-attributaire attitude methode: de attitude wordt gezien als de som van 

de gewogen evaluties. Om het belang van de attributen te schatten, worden de 

algemene attitudes van de proefpersonen geregresseerd op hun evaluatie van 

de betrokken attribuutniveaus. Het attribuutbelang wordt voorgesteld als het 

gewicht dat iemand hecht aan het attribuutniveau bij oordelen en keuzes – de 

impact van de (evaluatie van) een specifiek attribuutniveau op de algemene 

appreciatie van het object (d.i. determinantie). Over het algemeen worden de 

gewichten bepaald met regressie-analyses. 

De multi-attributaire attitude methode is een decompositionele methode die het 

attribuutbelang afleid op basis van RWs (Stillwell e.a., 1983). Compositionele 

methodes incorporeren attribuutbelang-metingen op basis van bijvoorbeeld de 

directe-ratingmethode.  

2) de trade-off methode: laat proefpersonen een pastest doen. B.v. het 

manipuleren van een attribuut van een product, zo dat het product even 

aantrekkelijk wordt als een ander dat volledig beschreven wordt op alle 

beschikbare attributen. Hieruit wordt het attribuutbelang afgeleid. 

3) De swing-weight methode: vraagt proefpersonen het attribuut aan te duiden dat 

zij eerst zouden verbeteren aan een product met enkel de slechtste niveaus. Dit 

attribuut krijgt 100 punten. Daarna een tweede attribuut met aangave van de 

hoeveelheid punten. 

4) De conjunctieve methode: bepaalt het attributenbelang op basis van het 

verschil in evaluaties (deel-geheel utiliteiten) tussen het verkieslijkste en minst 

verkieslijkste attribuutniveau. 

 

Van Ittersum e.a. concluderen uit hun overzichtstudie dat er wel convergente en 

nomologische validiteit is voor methodes die dezelfde dimensies van attribuutbelang 

meten, d.i. als er discriminante validiteit bestaat tussen methodes die verschillende 

dimensies van attribuutbelang meten (p.1184).  

Onderscheiden tussen de verschillende dimensies van attribuutbelang doet het gebrek 

aan validiteit van de onderzochte methode-vergelijkingen voor meer dan de helft 

afnemen (p.1184).  
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Het aannemen van een multi-dimensionale benadering voor attributenbelang verklaart 

niet heel het gebrek aan validiteit van de meetmethodes (p.1184). Andere factoren zijn 

(p.1184-5): 

1. Verschillende informatieverwerking: abstractere attributen (zoals 

teamlidmaatschap en motivatie) zijn makkelijker te evalueren. Concrete 

attributen (zoals geschreven en orale communicatievaardigheden) zijn meestal 

moeilijker te evalueren, en daarom enkel via vergelijking. Vandaar dat 

concrete attributen vergeleken met abstracte, een grotere impact hebben bij 

een gecombineerde evaluatieve taak (b.v. punt-toewijzingsmethode) dan bij 

een afzonderlijke evaluatietaak (b.v. directe ratingmethode).  

2. Effecten van afbakening (framing): een reden voor convergentie kan ook 

resulteren uit de aard en timing van de vragen uit de directe methodes (directe 

rating en punt-toewijzing). Bijvoorbeeld, als de punt-toewijzingsmethode 

onmiddellijk na een taak met informatie over attribuutniveau gebruikt wordt, 

dan meet de punt-toewijzingsmethode de determinantie i.p.v. de relevantie van 

de attributen. 

 

Zouden de laatsgenoemde factoren iets van de onduidelijkheid omtrent het bancair nut 

van CS kunnen verklaren?  

De meest gebruikte MAUM-modellen hebben in hun ongecorrigeerde, 

ondiscriminatieve vorm in verschillende contexten een lage validiteit en dus laag nut. 

Nochtans kan de studie van Stillwell e.a. (1983) hierop een uitzondering vormen. 

Maar zelfs al wordt de nomologische validiteit van methodes gegeven door Stilwell 

e.a., toch valt het bancair nut van het model daaruit niet af te leiden. Daarvoor moet 

voornamelijk geweten zijn welke grootte van nomologische validiteit vereist wordt 

door de bank en of de empirische resultaten met een gekozen model de 

nutsdoelstelling van de bank wel degelijk behalen in de praktijk. 

 

Uit het voorgaande mag niet besloten worden dat er geen kredietscoringsmodellen 

bestaan die nuttig zijn voor de bank. Zelfs MAUM-technieken kunnen nuttig zijn voor 

de bank, al geven Stillwell e.a. (1983) niet de gegevens om dit uit te maken. Volgens 

Martens e.a. (2005) hebben recentere kredietscoringsmodellen hun bancair nut wel al 

bewezen. Zo bespreken Martens e.a. “begrijpelijke kredietscoringsmodellen” die 

gebruik maken van regel-extractie uit vectormachines (SVMs: Support Vector 

Machines).  

 

De voornaamste conclusie is dat het nut van CS voor de bank niet duidelijk is omdat 

niet bekend gemaakt wordt - of niet mag bekend gemaakt worden - binnen welke 

marges een CS-model als nuttig wordt aanzien door de bank. Stillwell e.a. (1983) 

vermelden enkel dat het bestaande discriminant bankmodel dat als criterium geldt 

voor de onderzochte CS-modellen, niet winstgevend genoeg is voor de bank wanneer 

het strikt wordt opgevolgd. Hoeveel mogen uiteindelijke beslissingen omtrent het 

verlenen van krediet genomen a.d.h.v. CS, verschillen van het criteriale aantal, opdat 

CS nuttig wordt voor de bank? 

Een hypothese is dat het onderzoek van Stillwell e.a. een aantal mogelijkheden 

presenteert waarmee de bank verder in het geheim experimenteert. Uit de onderzochte 

modellen kiest de bank een of meerdere aanvaardbare modellen, afhankelijk van de 

grootte van de afwijking t.o.v. het criteriale bankmodel en de grootte van de 

voorspelbare winst met deze selectie. Met hetzelfde probleem uiteraard: de precieze 
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keuzes uit de beschikbare modellen en de eventuele winstresultaten ermee met echte 

aanvragen, worden niet gegeven in het artikel van Stillwell e.a.. 

Overduidelijk is wel dat het de bank altijd te doen is om méér winst te maken dan met 

eender welk vorig bankmodel mogelijk is. M.a.w. nomologische validiteit of 

predictieve accuratesse is slechts één aspect van het bancair nut. Meer winst maken is 

de voornaamste betekenis van of het voornaamste criterium voor het bancair nut. 

 

 Samenvatting van het bancair nut van CS en MAUM 

 

Het nut van CS voor de bank is niet duidelijk, d.i. het is niet duidelijk of de bank met 

CS meer winsten zal maken dan met een bestaand criteriaal bankmodel. Een criteriaal 

bankmodel is gebaseerd op grote hoeveelheden informatie van heel veel 

kredietaanvragen, waaruit de voornaamste eigenschappen van “goede” leners 

wiskundig worden afgeleid (Stillwell e.a., 1983). Dit bankmodel kan als criterium 

dienen voor MAUM-technieken. Hoe dicht een MAUM-model het 

bankmodelcriterium moet benaderen om een winstverbetering in te houden, blijft 

open of geheim. Een perfecte benadering zou geen winsttoename inhouden: beide 

modellen klasseren dan alle kredietaanvragen in dezelfde categorieën: toestaan of 

weigeren. Een te strikte opvolging van het criteriale model levert onvoldoende winst 

op voor de bank. Vandaar de zoektocht naar winstgevendere modellen in de eerste 

plaats. 

Bootstrapping van bankexperte oordelen benadert het criterium het minst. Maar in 

ruimere contexten blijft bootstrapping over het algemeen onbedreigd t.o.v. menselijke 

experte oordelen allerhande (Karelaia & Hogarth, 2008). Preciezere voorwaarden 

waaronder bootstrapping goed werkt kunnen gegeven worden. Gelijke 

gewichtenmodellen presteren even goed of beter dan andere modellen in bancaire en 

ruimere contexten (Stillwell, 1983; Bobko e.a., 2007). Wat het bancair nut van de 

MAUM-technieken verder in vraag stelt. Als het toekennen van gelijke gewichten aan 

factoren even goed voorspelt wie er een lening zal kunnen afbetalen dan met een hele 

batterij elicitatie- of afleidingstechnieken mogelijk is, waarom dan de moeite nemen 

om deze laatste te gebruiken? Preciezere voorwaarden waaronder gelijke gewichten 

goed werken kunnen gegeven worden (zie technisch intermezzo). 

Toch bestaan er kredietscorinsmodellen die blijkbaar wel duidelijk winstgevend zijn, 

omdat ze gebruikt worden in de bancaire context en niet enkel getest (zie onder: 

alternatieven voor CS?). MAUM en verwante technieken worden vaak gebruikt of 

getest, maar hebben in bancaire en andere contexten over het algemeen een lage 

validiteit en dus minder nut (Van Ittersum e.a., 2007). Dit houdt in dat verschillende 

technieken verschillende resultaten bekomen wanneer zij hetzelfde meten en ook een 

lage predictieve accuratesse hebben, wat hun potentieel nut naar beneden haalt. 

 

Het nut van CS en andere KS-modellen voor de rest van de wereldbevolking 

 

B&T gaan er prat op dat de SPRs die ze voorstellen nuttig zijn. De nutsvraag moet 

hier verbonden aan de voor-wie-vraag. Het nut van CS voor de bank is onduidelijk. 

CS en MAUM kunnen nuttig zijn voor de bank, maar dit valt niet op te maken uit het 

onderzoek van Stillwell e.a. (1983) waarnaar B&T verwijzen. We kunnen er van op 

aan dat er andere kredietscoringsmodellen (KS-modellen) bestaan die wel 

winstgevend zijn voor de bank, het lijkt immers moeilijk voor te stellen dat de 

verwerking van alle kredietaanvragen zonder hulp van een of ander KS-model 

gebeurt.  
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Vragen naar het nut van CS voor de anderen is misschien niet wat B&T verwachten 

en is niet eerlijk, maar het brengt een zwaar punt van kritiek op de ontwikkeling en 

het blind gebruik van sommige SPRs. Wat is het nut van CS voor de rest van de 

wereldbevolking? Stel dat de meest winstgevende modellen gebruikt worden, heeft de 

rest van de wereldbevolking daar iets aan? Is een wereld met modellen die op gebied 

van kredietverstrekking maximaal winstnemende banken voortbrengen, nuttig voor de 

rest van de wereldbevolking? 

Stel dat we het nut voor de rest van de wereld afzetten op de toename van de 

overlevingswaarde van de wereldbevolking die door de maximale-KS-banken 

gerealiseerd wordt voor een zo lang mogelijke termijn.   

Geweten is – maar niet door de banken? – dat het met de wereldbevolking als gevolg 

van auto-destructie of door een kosmische straal elk moment in een flits gedaan kan 

zijn. Zonder massaal en verstandig ingrijpen ook buiten ons zonnestelsel, zal de 

mensheid over 800 tot 1000 miljoen jaar als gevolg van de zonne-dood uitsterven. 

Tenminste indien de auto-destructie onder allerlei vormen zolang afgewend kan 

worden, geen kosmische straal de aarde treft, en geen andere oorzaak het menselijk 

leven doet verdwijnen of onherroepelijk toetakelt.  

Maar maximale KS-banken zijn niet bezig met een gerichte toename van de 

overlevingswaarde van de wereldbevolking op korte of lange termijn. De 

voornaamste taak van de maximale-KS-banken blijft het maken van zo veel mogelijk 

winst. Of dit gebeurt door het verlenen van krediet aan milieu-onvriendelijke of –

vriendelijke wapenfabrikanten of mestverwerkingsbedrijven is daarbij van 

ondergeschikt of helemaal zonder belang voor de KS-max-banken. De maximale-KS-

banken selecteren zo veel mogelijk maximaal winstgevende kredietaanvragen, 

onafhankelijk van de vraag of de krediettoekenning het nut voor de rest van de 

wereldbevolking doet stijgen.  

We zitten in een situatie waarin een eventuele nutsbeleving voor de groeiende en 

toekomstige rest onmogelijk is. De overlevingsvoorwaarden van de menselijke soort 

wordt niet of kan niet verrekend worden bij het toekennen van kredieten. Winst 

zonder toekomstperspectief. Nut zonder nut. 

Een SPR kan maximaal winstgevend zijn, zonder daarbij rekening te houden met de 

overlevingsvoorwaarden van de menselijke soort op korte of lange termijn. De 

overleving van minstens één mens is nodig om van de winst uit een KS-max-model te 

genieten. M.a.w. de toepassing van een SPR houdt geen rekening met de ruimere 

voorwaarden die nodig zijn opdat de SPR nuttig kan zijn. In het ergste geval kan de 

toepassing van een SPR de bestaansvoorwaarden voor het nut van de SPR 

ondermijnen. 

Bovendien is het zo dat de kredieten nodig voor de overleving van de mens supra-

economisch zijn. Zowel de kosten om de mens in de toekomst te laten overleven op 

andere planeten, als de economische waarde van de overlevingswaarde van de mens 

gaan alle normale economische bedragen te buiten. Het is dus voorlopig niet duidelijk 

hoe de onvoorstelbare gigantische bedragen die nodig zijn voor het overleven van de 

mens in het universum - of zelfs maar op Aarde - passen bij een winstgevende KS-

max-banklening. Het is zelfs maar de vraag of op dergelijke grootschalige 

overlevingsprojecten voorlopig of ooit winsten kunnen gemaakt worden. 

Algemener: een regel en haar gebruik stellen de doelstelling van de regel niet altijd in 

vraag. De toepassing van een als nuttig beschouwde regel ondersteunt niet altijd de 

voorwaarden waaronder de regel nuttig kan zijn. De blinde toepassing van een SPR 

kan de voorwaarden waaronder de SPR nuttig kan zijn, ondermijnen. 
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Dit is geen eerlijk argument tegen het gebruik van een SPR, aangezien van de 

toepassing van een SPR niet verlangt kan worden dat deze de wereldbevolking redt. 

Nochtans geeft de vraag naar het nut van KS een kritiek op het blind gebruik van 

SPRs. KS is slechts in beperkte mate nuttig en niet voor iedereen. De toepassing van 

een SPR kan veel efficiënter zijn dan een menselijk alternatief en veel meer nut 

opleveren voor de gebruikers van de SPR. Vergelijk het verschil in effeciëntie en 

nutsoplevering met het verschil tussen een manueel en een deels of volledig 

geautomatiseerd loopband-proces. De vraag naar het nut van het  eindproduct wordt 

tijdens beide processen niet noodzakelijk gesteld, maar met een loopband worden veel 

meer producten veel sneller geproduceerd. Als blijkt dat de eindproducten niet of niet 

meer nuttig, of zelfs schadelijk zijn, dan zijn er met het loopbandsysteem wel veel 

meer producten gemaakt. Dit is het loopbandeffect. De keerzijde van schaalvergroting 

en toename aan efficiëntie is dat het massaal kan misgaan wanneer de doelstelling van 

het proces toch niet zo nuttig blijkt. 

Dit neemt uiteraard niet weg dat het gebruik van een SPR en de kritische evaluatie 

van de resultaten ermee, wel aanleiding kunnen zijn voor een aanpassing of het 

verwerpen van de regel.  

In het geval van KS lijkt het zeer twijfelachtig dat men KS niet meer zou gebruiken 

omwille van mensonvriendelijkheid. Veeleer zal ingeroepen worden dat KS-modellen 

deel uitmaken van het economisch systeem waarin iedereen onvermijdelijk in 

verstrengeld zit. Dat bovendien de complexiteit van de meeste leningsaanvragen die 

rekening houdt met meerdere factoren niet langer zonder de hulp van rekenkracht en 

wiskundige modellering kan afgehandeld worden. Wat ook deel uitmaakte van de 

oorspronkelijke reden voor de ontwikkeling van KS-modellen, in dezelfde lijn als het 

streven naar winstmaximalisatie. Binnen dezelfde logica zit het argument dat eens een 

bank succesvolle winsttoenemende modellen gebruikt, de andere banken moeten 

volgen, willen zij overleven in de concurrentie. Iedereen maakt er gebruik van, dus 

wij moeten dit ook doen. Tenslotte, wanneer de modellen inderdaad winstgevender 

blijken, komt er nog een positieve terugkoppeling: het model werkt! Blijven 

gebruiken dus. 

Ik twijfel dus sterk aan de mogelijkheid van ontwikkelaars en gebruikers van KS-

modellen om het algemener nut ervan in vraag te stellen. Het heeft geen zin om KS-

modellen daarom af te schaffen, misschien kunnen zij zelfs het economisch systeem 

in zijn huidige vorm zo lang mogelijk helpen in stand houden “onafhankelijk” van het 

voortbestaan van de mens. Een aanpassing van KS-modellen naar algemeen nuttigere 

modellen, lijkt mij ook moeilijk op een geleidelijke manier te realiseren. Omdat deze 

modellen dan moeten concurreren met alle andere modellen die geen beperking op 

winstmaken hebben, en die dus wellicht winstgevender zijn.  Een grootschalige 

aanpassing zou een grote consensus binnen de bankwereld en daarbuiten vereisen. 

Bovendien vooronderstelt een dergelijke aanpassing van KS-modellen een inzicht in 

de relatie tussen het economisch systeem en de toekomst van de menselijke soort, wat 

moeilijk of ondoenlijk is met een fixatie op winstgevende modellen. 

 

Betrouwbaarheid van CS en MAUM 

 

De accuratesse zou normaal gezien moeten slaan op de predictieve kracht van een 

SPR. In het geval van CS betekent dit het aantal kredietaanvragen dat juist besloten 

wordt, gemeten aan het bankmodelcriterium. Dit aantal geeft een idee van hoeveel 

aanvragen er gemiddeld correct zullen afgehandeld worden met CS in de toekomst. 

Het gemiddeld aantal correct geklasseerde aanvragen bedroeg tussen 77, 8 op honderd 
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aanvragen (voor de HOPE-techniek) en 91.2 op honderd aanvragen (voor de 

rangorde-som-techniek, Stillwell e.a., 1983, p.102). Merk op: deze cijfers zijn weinig 

waard wanneer men de afwijkingsmarges ten opzichte van het bankcriterium die 

aanvaardbaar geacht worden door de bank, niet kent. 

Als indicatie voor de predictieve kracht van de onderzochte MAUM-technieken geven 

Stillwell e.a. (1983, p.101-2) nog een andere maat, nl. de gemiddelde correlatie van de 

resultaten van de onderzochte MAUM-technieken met die van het bankmodel. Dan 

krijgt men waarden tussen 0.73 (voor de HOPE-techniek) en 0.93 (voor rangorde-

som-techniek). 

Om de predictieve waarde van CS te kwantificeren en te beoordelen zouden we de 

resultaten van een CS-model moeten kennen dat ook echt gebruikt wordt. 

MAUM- en verwante technieken hebben in andere contexten een lage nomologische 

validiteit, d.i. een lage predictieve accuratesse. 

 

Robuuste betrouwbaarheid van CS 

 

Opnieuw, B&T vernoemen geen bronnen die rechtstreeks betrekking hebben op de 

robuuste betrouwbaarheid van CS omwille van het bankgeheim en de 

onvergelijkbaarheid daardoor. Maar de gegevens uit het technisch intermezzo omtrent 

het type model waartoe CS behoort, kunnen daarvan misschien toch enig idee geven. 

 

Besluiten rond de nutten of nuttigheden van CS  

 

Voor de bank kan CS misschien nuttig zijn om meer winst te maken dan wanneer zij 

kredietaanvragen enkel door van het menselijk oordeel van haar bedienden zou laten 

afhangen. 

Voor de rest van de wereldbevolking is CS wellicht niet nuttig omdat zelfs al zou de 

bank meer winst maken, binnen het huidige economische systeem geen rekening 

wordt gehouden met de precaire kosmologische situatie waarin de menselijke soort 

verkeert. 

 

Eenvoud van CS en MAUM 

 

In het experiment van Stillwell e.a. (1983) lijken de bankbedienden de toepassing van 

CS via de verschillende onderzochte technieken eenvoudig te vinden. Slechts één 

antwoord van één proefpersoon op één van de geteste technieken was niet van 

toepassing en kon niet verrekend worden (p.102). Wat suggereert dat de procedures 

eenvoudig genoeg waren om correct toegepast te worden door de bankbedienden in 

een experimentele setting. In het experiment werd individueel samengewerkt met een 

experimentator aan wie tijdens het onderzoek vragen gesteld mocht worden (p.94-5). 

Nog eenvoudiger is wellicht het EW-model te gebruiken, waarin de proefpersoon 

geen gewichten moet toekennen aan de predictieve factoren. Deze krijgen bij EW 

namelijk vooraf allemaal hetzelfde gewicht toegekend. Aangezien de studie van 

Stillwell e.a. (1983) laat zien dat het EW-model even goed of beter presteert dan de 

andere modellen, kan EW gekozen worden op grond van het feit dat EW daarnaast 

nog eenvoudiger is dan de andere modellen. Gegeven het feit dat alle modellen nabij 

het optimuum..zie boven  

De studie van Bobko e.a. (xx) lijkt deze mogelijkheid te bevestigen (zie xxx: 

technisch intermezzo). 
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In een overzichtsstudie werden een hele reeks veelgebruikte MAUM- en verwante 

technieken in verschillende contexten getest (zie 6xx: technisch intermezzo). Wat 

suggereert dat proefpersonen deze technieken eenvoudig genoeg vinden om ze correct 

toe te passen in een experimentele setting. 

 

Bruikbaarheid van CS en MAUM 

 

In het experiment van Stillwell e.a. (1983) gebruiken de bankbedienden de 

onderzochte MAUM-technieken bij het nemen van hun kredietbeslissing. Slechts één 

antwoord van één proefpersoon op één van de geteste technieken was niet van 

toepassing en kon niet verrekend worden (p.102). Hieruit lijkt te volgen dat de 

proefpersonen de verschillende MAUM-technieken kunnen gebruiken in een 

experimentele setting. In het experiment werd individueel samengewerkt met een 

experimentator aan wie tijdens het onderzoek vragen gesteld mocht worden (p.94-5). 

Alle proefpersonen waren vertrouwd met het bank kredietmodel dat gebruikt werd als 

criterium voor hun oordelen en hadden ervaring met het nemen van beslissingen 

omtrent krediet als deel van hun normale jobroutine (p.94). Alle elicitaties werden 

interactief gedaan tot wanneer de experimentator ervan overtuigd was dat de 

proefpersoon de procedure verstond (p.95). Toekenningen van gewichten aan de 

factoren die van belang zijn bij de kredietbeslissing gebeurde via een bepaalde 

elicitatie of ontlokking, dit zijn de verschillende onderzochte MAUM-technieken.  

Maar is CS bruikbaar buiten het experiment? De studie van Stillwell e.a. (1983) kan 

daarover geen uitsluitsel geven. Daarvoor zouden de bankbedienden na verloop van 

tijd zonder de hulp van experimentator gebruik moeten kunnen maken van CS in 

levensechte situaties. Tijdens een levensechte banksituatie zal de kredietaanvraag 

waarschijnlijk slechts volgens één techniek gescoord worden door een bankbediende. 

 

Alternatieven voor CS? 

 

De kosmologische of kosmo-economie 

 

Wordt er in een toekomstige economie die rekening houdt met onze precaire 

kosmologische situatie geen winst meer gemaakt? Zijn CS-winstmodellen daarin niet 

meer nuttig om meer winst mee te maken? 

Het is mogelijk dat geen enkele economie volledig vrij kan komen van het 

marktmechanisme van vraag en aanbod en de rol die winstmaken daarin heeft. De 

grootte en aard van het belang van winstmaken kunnen wel aangepast. In de 

kosmologische economie wordt een doel of regulator in het systeem geïntroduceerd: 

de stimulatie en bescherming van alle sectoren die met de overleving van de 

menselijke soort in het universum te maken hebben. Wat veel te nauw bekeken als 

ruimtevaart en ruimtevaarteconomie wordt genoemd. Vandaag zijn al sectoren – o.a. 

landbouw, onderwijs, publieke sectoren, de auto-industrie (!) en de banksector zelf! - 

tot op zekere hoogte gereguleerd, wat betekent dat daarbinnen het marktmechanisme 

geen volledig vrij spel heeft en overheden deze sectoren steunen of redden. Landen 

die willen participeren in een kosmologische economie kunnen nu een economische 

ruimte vormen waarbinnen tot op zekere hoogte andere regels en prioriteiten gelden 

dan in de huidige wereldeconomie. Best is natuurlijk deze geleidelijk aan te 

vervangen door alle landen te betrekken in dit exploratief overlevingsproject van de 

mensheid. Grootschalige projecten kunnen de eigenschap hebben van meer vrede te 

installeren (Dawkins, 2004). 
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Het grote verschil tussen beide economieën is dus de prioriteit en bescherming van 

grootschalige ruimteprojecten en terraformatie, het bewoonbaar maken van andere 

planeten. Zelfs als het niet lukt bancaire instellingen af te schaffen in een 

kosmologische economie, dan worden de winsten daarbinnen toch prioritair in 

universumprojecten geherinversteerd.  

Dezelfde CS-regel kan een verschillende significantie krijgen binnen verschillende 

economische systemen. 

 

Een niet meteen kosmo-economisch alternatief voor CS: regelextractie-technieken uit 

Support Vector Machines (SVMs) 

 

Volgens Martens e.a. (2005) kunnen Support Vector Machines (SVMs) accurate 

kredietscoringsmodellen (KS-modellen) leveren via verschillende regelextractie-

technieken. SVMs zijn recente gegevensbewerkingstechnieken die hun succes 

bewezen hebben voor KS en een hogere accuratesse kunnen opleveren (p.1-2).  

Uit de gegevensverzameling van de bank leidt een SVM-model een niet-lineaire 

klassificator af om risicovolle aanvragers van kredietwaardige te onderscheiden. Deze 

klassificator is een complexe niet-lineaire wiskundige functie waarvan de 

classificatielogica moeilijk of niet te begrijpen is door mensen (p.5).  

Om gebruik te maken van de extra accuratesse en om een bruikbaar en leesbaar KS-

model te bekomen, kan regel-extractie toegepast worden op de complexe, zwarte-doos 

SVM-modellen (p.2). Deze regels zijn wél interpreteerbaar door mensen en behouden 

zo veel mogelijk accuratesse of predictieve kracht van de zwarte doos (p.2-8). De 

relevantste regel-types zijn propositionele regels (Als...dan...-uitdrukkingen), M-van-

de-N-regels (Als minstens M van N voorwaarden...Dan...) en fuzzy-regels (p.7).  

Bij trepan is de uitvoer een beslissingsboom. 

Om de regel-extractie toe te kunnen passen moet de SVM getraind worden. D.i. de 

waarden van de bankgeheime eigenschappen uit de gegevensverzameling van de bank 

moeten bewerkt en ingevoerd worden in het SVM-model. In het experiment van 

Martens e.a. (2005, p.13) gebeurt dit door twintig keer de gegevensverzameling van 

de bank te doorlopen, waaruit dan een trainings- en een test-verzameling wordt 

gekozen in een 2 op 1-verhouding. De trainingobservaties met een waarde 

verschillend van nul worden de support vectors genoemd (p.5). Een SVM-model 

bepaalt een klassificator onder bepaalde wiskundige voorwaarden. D.i. een niet-

lineaire functie die de invoerruimte - de gegevens over de bankgeheime kenmerken 

uit de gegevensverzameling - afbeeldt op een hoog- (mogelijks oneindige) 

dimensionele kenmerkenruimte (p.3). In deze kenmerkenruimte construeren de 

wiskundige voorwaarden een hypervlak waardoor beide klassen - kredietwaardig en 

niet- - onderscheiden worden (p.3). 

Er zijn nu twee soorten regelextractie-technieken die gebruik maken van een getraind 

SVM-model (p.6 e.v.): pedagogische en decompositionele. Een decompositionele 

benadering is nauw verbonden met de interne werking van de SVM en haar 

geconstrueerde hypervlak. Een pedagogisch algoritme beschouwt het getrainde model 

als een zwarte doos.  

In plaats van een kijkje te nemen in de interne  structuur, extraheren pedagogische 

algoritmes rechtstreeks regels die invoer aan uitvoer van de SVM relateren (p.6). 

Typisch voor deze technieken is dat zij een getraind SVM-model gebruiken als een 

orakel om de (artificieel gegenereerde) trainingsvoorbeelden te etiketteren of te 

klassifiëren, die daarna gebruikt worden door een symbolisch leeralgoritme (Martens 

e.a., 2005, p.6). Het idee achter deze technieken is de vooronderstelling dat het 
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getrainde model de gegevens beter representeert dan de oorspronkelijke 

gegevensverzameling (p.6). Dit betekent dat de gegevens properder zijn, vrij van 

schijnbare conflicten (p.6).  

In het experiment van Martens e.a. (2005) wordt o.m. een logistische regressie-

analyse (logit) op de gegevensverzameling van de bank vergeleken met de SVM-

klassificatoren op dezelfde gegevensverzameling. Een logistische regressie-analyse 

wordt gebruikt om het verband te bestuderen tussen een dichotome afhankelijke 

variabele - b.v. reeds krediet verkregen ja/nee - en één of meer numerieke 

onafhankelijke variabelen, bijvoorbeeld de bankgeheime kenmerken van de 

kredietaanvragers (Slotboom, 2001, p.202). Deze regressie-analyse vertoont grote 

overeenkomst met de benadering die gebruikt werd om het bankmodelcriterium op te 

stellen in de studie van Stillwell e.a. (1983).  

 

Uiteraard kan net zoals bij CS, ook hier gevraagd worden of de benaderings- of 

accuratessemarge van SVMs voldoende aanvaardbaar is voor de banken om SVMs 

ook in de praktijk in te zetten. Met het verschil dat SVMs accurater zijn dan logit. 

Deze verhouding lag anders tussen het bankmodelcriterium uit de studie van Stillwell 

e.a. (1983) en de MAUM-technieken. Bovendien stellen Martens e.a. (2005, p.2).   dat 

de prestaties van SVMs bewezen zijn voor wat KS betreft. 

Toch blijft ook het experiment van Martens e.a. theoretisch in de zin dat het geen 

relaas inhoudt van een KS-model dat daadwerkelijk door een echte bank wordt 

gebruikt. Het doet wel sterk vermoeden dat banken voor hun kredietscoring 

tegenwoordig met SVMs werken eerder dan met MAUM-verwante technieken. 

Merk op dat de toekenningsprocedure van een krediet niet volledig voor alle gevallen 

geautomatiseerd is, hoewel dit misschien een nog hogere accuratesse zou opleveren. 

De regels die uit SVMs ge-extraheerd worden, hebben tot specifiek doel om tot een 

voor mensen begrijpelijk KS-model te komen, ook al kost dit wat accuratesse t.o.v. de 

resultaten met een voor mensen onbegrijpelijk SVM-model. Natuurlijk lijkt het raar of  

onmogelijk om de accuratesse in te schatten van resultaten met een SVM, wanneer 

deze niet bevattelijk zijn voor mensen. Men zou de automatisch bekomen uitkomsten 

van de SVM dan moeten aannemen zonder te kunnen nagaan hoe de SVM tot die 

uitkomst gekomen is. Begrijpelijkheid lijkt hier een voorwaarde voor accuratesse. 

Nochtans is dit nu al een vaak voorkomende situatie in de bewijstheorie cf Verburgh. 

Computerprogramma‟s lossen wiskundige problemen op zonder dat nagegaan kan 

worden hoe het programma tot de oplossing kwam. Wel kan gezien worden dat de 

uitkomst werkt.  

Enkel een geautomatiseerde uitkomst op basis van een SVM volstaat niet bij 

kredietaanvragen om een andere reden. In de Verenigde Staten van Amerika kan de 

bank gedwongen worden haar kredietweigering te verantwoorden (Martens e.a., 2005, 

p.2). Blijkbaar volstaat de wiskundige beschrijving van een SVM dan niet als 

verantwoording. Ook al kan vermoed worden dat in sommige gevallen niet-

protesterende kredietaanvragers met gedetecteerde opvallende ongewenste kenmerken 

wél automatisch verwijderd zullen worden of niet eens in beschouwing worden 

genomen. 

 

Evaluatie van CS en ethische implicaties 

 

De voornaamste ethische implicatie die uit de analyse van CS naar voren komt is dat 

de toepassing van CS de wereldbevolking niet redt, en waarschijnlijk zelfs de 

ondergang van de mensheid versnelt. Omdat het huidige economische systeem met 
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daarin de systeembevestigende toepassingen van allerhande huidige KS-modellen 

geen uitstaans heeft met het overleven van het menselijk leven op aarde of in het 

universum, maar alles met het maken van winst.  

Het voortbestaan van de mens in de toekomst is een voorwaarde voor het bestaan van 

een ethiek onder de mensen van de toekomst en de mogelijke toepassing van KS in de 

toekomst. Hoewel KS-modellen onvermijdelijk lijken, verduistert de blinde 

toepassing ervan het gegeven dat het huidig economisch systeem geen rekening houdt 

met de permanente bedreiging voor het menselijke leven op aarde en in het 

universum.  

Een hoogst dringende grondige aanpassing van het economisch systeem met als doel 

de overlevingsmogelijkheden van de mens op aarde en in het unversum te 

maximaliseren is wellicht de meest urgente gigantische taak. Dit kan door zo snel 

mogelijk absolute voorrang te geven aan, en de mogelijkheden te creëren tot 

gecoördineerde massale supra-economische projecten die het voorbestaan van de 

mens op aarde en in het universum beogen. Toekomstige KS-modellen die daarbij 

zouden helpen, zullen misschien verschillen van de huidige, uitsluitend 

winstzoekende modellen. Uitsluitend winstzoekende KS-modellen zullen in de 

toekomst niet mogen concurreren met modellen die wel op een of andere manier 

rekening trachten te houden met het voortbestaan van de mens. Voor zover KS-

modellen nog van toepassing zijn in een toekomstig economisch systeem waarin een 

centrale plaats gemaakt is voor levensnoodzakelijke supra-economische projecten. 

 

Evaluatie van CS en KS 

 

CS brengt een eerder ontdekte zwakte van sommige SPRs aan het licht. Ondanks een 

grote voorspelkracht kan de toepassing van een SPR een ongewenst doel 

bewerkstelligen dat niet altijd geëvalueerd wordt bij de opeenvolgende toepassingen 

ervan. Als SPRs veel sneller werken dan menselijke oordelen door semi-automatisatie 

dreigt het gevaar dat al een heel groot aantal oordelen werden bekomen voordat de 

ongewenstheid van het effect van een bepaalde SPR wordt herkend. Om dit 

loopbandeffect in de gaten te houden dient eerst ingezien te worden dat het nut van 

een SPR altijd beperkt is, en niet altijd geëvalueerd kan worden door enkel naar de 

SPR in kwestie te kijken. Een ander, algemener en belangrijker nut kan in het gedrang 

komen door het blind toepassen van regels. Zelfs de winstgevendste of best 

voorspellende kredietscoringsmodellen mogen de vragen naar de doelloosheid van het 

economische systeem waarbinnen deze functioneren, niet verdringen. 

Dit verhindert niet dat massale toepassingen van KS-modellen sommigen kan doen 

inzien dat er iets fout is. 

Een andere terugkerende bedenking naar aanleiding van de automatisatie is hoe KS-

modellen de redeneerpraktijk van de bankbediende kunnen verbeteren wanneer zij 

beperkt worden tot scoringslijsten of beslisbomen die automatisch worden 

gegenereerd. Voor Shirley, de bankbediende zal met het KS-model in de meeste 

gevallen beter voorspellen dan met zijn natte vinger. Het enige wat de bediende moet 

doen is nauwgezet de automatisch voorgeselecteerde, gelijste eigenschappen van de 

kredietaanvrager scoren of invoeren. Het KS-programma geeft het resultaat. Bij een 

eventuele vraag naar verantwoording voor de weigering van krediet moet de bediende 

eventueel een verantwoording uit de beslisboom kunnen samenstellen. Deze 

verantwoording kan wellicht ook voorgeprogrammeerd zijn, en hoeft dus ook niet 

afgeleid te worden door de bediende. Zal de bankbediende nu beter gaan redeneren? 

De relevante predictieve factoren worden in ieder geval gelijst, in tegenstelling tot een 
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situatie waarin de bankbediende zelf op zoek moet gaan naar gegevens die relevant 

kunnen zijn bij een kredietaanvraag. Er kan dus gecombineerd worden met relevante 

factoren. Maar dit redeneerproces wordt grotendeels overgenomen door het KS-

programma. Het redeneerproces komt dus vooral neer op het invoeren van waarden in 

een programma en het volgen van de resultaten. 

Ongewenste, onopgemerkte effecten van een SPR doen opnieuw de verwante vraag 

naar de integratie van verschillende SPRs rijzen: Hoe kan ervoor gezorgd worden dat 

de toepassing van verschillende SPRs elkaar niet tegenwerken?  

Een totale conflictloosheid tussen alle toepassingen van toekomstige SPRs lijkt op het 

eerste zicht onmogelijk. Toch kan het integratieprobleem voor wat betreft de 

efficiëntie van conflicterende SPRs relevant blijven. Het opsporen van eventueel 

conflicterende SPRs is in de medische context van groot belang. Het kan de aanzet 

geven voor het precizeren van de toepassingsvoorwaarden of voor een opnieuw in 

vraag stellen van welke therapie de beste is voor een verder te specifiëren doorsnede 

van doelgroepen van conflicterende SPRs. 

 

Besluit omtrent de evaluatie van enkele SPRs  

 

Er kwamen maar een paar regels uit B&Ts verzameling van redeneerstrategieën aan 

bod. SPRs zijn de voornaamste daarvan. En binnen de groep van de SPRs zijn de 

klinische of medische SPRs de belangrijkste omdat de gevolgen van toepassingen 

opvallend zwaar kunnen zijn. Een financiële SPR geeft overvloed aan stof tot 

nadenken. 

Uit de gekozen SPRs kunnen toch voorzichtig een aantal terugkerende punten of 

veralgemeningen gehaald worden: 

1) Er is een groot verschil tussen de kennis die nodig is voor het blindelings 

kunnen toepassen van een SPR en de ontwikkeling ervan. 

2) Contextualisatie-problemen blijven vooral in de medische praktijk bestaan 

voor wie geen SPR-computerprogramma gebruikt en zich afvraagt of de SPR 

ook in zijn situatie van toepassing is. Deze problemen vormen het werk van 

ontwikkelaars of worden best aan een computerprogramma met duidelijke 

instructies voor uitbreiding van contextualisatiemogelijkheden overgelaten. 

Hoewel er studies bestaan die contexten van bepaalde soorten SPRs 

afbakenen, mag er niet vanuit gegaan worden dat de doorsnee-gebruiker 

daarvan op de hoogte is en dit kan preciseren bij zijn toepassingen. Het is dus 

veiliger deze contextvoorwaarden expliciet in te bouwen in een SPR-

computerprogramma, en ontwikkelaars in dienst te nemen die geïnformeerd 

zijn over deze studies. Welk bereik heeft een SPR? Hoe kunnen 

toepassingscontexten het beste zo precies mogelijk afgebakend worden? 

3) In vorige punten besloten zit ook de verwachting dat SPRs wellicht altijd beter 

in geautomatiseerde vorm gebruikt worden. Dit verbetert onze 

redeneerpraktijk niet of niet altijd, wél in de zin dat automatisering met een 

situationeel aangepast programma tot accuratere resultaten leidt. 

4) Het medische diagnostische proces is naar alle waarschijnlijkheid te complex 

om daarvoor enkel SPRs aan te bevelen. Een sequentiële diagnose-vorming 

lijkt niet geschikt voor de eenvoudigste onder de SPRs. Hoewel SPRs ook 

zouden moeten geupdate worden. 

5) Ook het significantie-probleem blijft bestaan ondanks de moedige pogingen 

van B&T. Wat is een significante SPR? Hoe wordt de ontwikkeling van 

zinloze SPRs vermeden? 
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6) Het ongeholpen menselijk oordeel is onbetrouwbaar bij medische diagnostiek 

en in vele andere domeinen waarin meerdere informatiebronnen gecombineerd 

en geïntegreerd moeten worden om tot een oordeel te komen. Het is mede 

Meehls verdienste daarop te wijzen. Hieruit volgt niet dat alle SPRs significant 

of probleemloos zijn, of dat SPRs overal het menselijk oordeel kunnen 

vervangen. Noch dat SPRs altijd de beste keuze zijn als vervanging. 

7) Evolutionaire perspectieven kunnen helpen bij de verdere validatie van 

medische SPRs en de ontwikkeling van beter gevalideerde alternatieven. 

8) Het implementatie-probleem kent geen oplossing in het werk van B&T. Een 

gegevensbestand met allerlei SPRs, hun toepassingsvoorwaarden en eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden ligt voor de hand. Enkel kennis hebben van de 

vorm van een SPR volstaat niet om hem op een verantwoorde manier toe te 

passen. De toepassing van de SPR kan best aan een computerprogramma 

overgelaten worden dat relevante contextuele gegevens weergeeft of deze ter 

controle laat invullen door de gebruiker.  

9) Hoe verschillende SPRs op een goede manier geïntegreerd worden, is een 

vraag die nog niet veel gesteld werd.  

10) Er zijn gevaren bij schaalvergroting van het aantal toepassingen van SPRs. De 

overtuiging dat het menselijk oordeel moet onderdoen voor een formule mag 

niet tot de kritiekloze toepassing van zelfs de best ontworpen 

computerprogramma‟s leiden. Er kan altijd iets fout gaan, een 

toepassingsvoorwaarde die niet vervuld is, een nieuw gegeven waarmee geen 

rekening werd gehouden bij de programmatie, enz. Door de snelheid waarmee 

en de schaal waarop geautomatiseerde SPRs uitgevoerd kunnen worden, kan 

zelfs een kleine fout heel uitvergroten. 

 

 

B&Ts afwijzing van verantwoording 

 

Ik tracht het hoofdargument van B&T tegen verantwoording weer te geven.  

Waarom wijzen B&T verantwoording af? Dit hangt uiteraard samen met hun 

doelstelling en hun afkeuring en verwerping van wat zij SAE noemen. De traditionele 

Angelsaksische kennistheorie (SAE) ontbeert volgens B&T elke vorm van normatief 

advies dat ons redeneervermogen bij het oplossen van praktische en significante 

problemen kan bijstaan. Dat de traditionele kennistheorie geen normatief en bruikbaar 

redeneeradvies geeft, is mede het gevolg van een scheiding tussen filosofie en 

psychologie (B&T, 2005, p.156 e.v.). De filosofische kennisleer bleef vastzitten aan a 

priori methodes en introspectie als middel om kennis te bestuderen (p.157). Daar waar 

de psychologische kennisleer, en later de amelioratieve psychologie, empirische 

experimenten opzette om iets te leren omtrent ons redeneervermogen (p.156). 

Recentelijk is er opnieuw vraag aan de kennistheorie naar een normerende basis voor 

corrigerende regels die ons - experimenteel vastgesteld -gebrekkig menselijk 

redeneervermogen moeten bijstaan. Een vraag naar een meer omvattende, 

samenbrengende en normatieve theorie dus. SAE kan deze vraag onmogelijk inlossen, 

door haar vasthouden aan een verouderde werkwijze en haar empirische 

ongeïnformeerdheid. 

De SAE-analyse van kennis, valt uiteen en samen te vatten in TJB: True, Justified 

Belief. Daarin zit reeds een van de gehekelde elementen: verantwoording (het J of 

Justified-gedeelte). De SAE-literatuur leverde een zelfvernietigend probleem op, het 

Gettier-probleem. Het Gettier-probleem bracht nl. het onhoudbaar statisch karakter 
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van de traditionele kennisanalyse aan het licht. De SAE-literatuur beschrijft een ideale 

toestand om kennis op te doen, maar levert geen advies om die te bereiken of zelfs de 

mogelijkheid daartoe.  

Met hetzelfde centrale punt van kritiek als geleverd door het Gettier-probleem, wordt 

hun hoofdargument tegen SAE uitgewerkt, wat eindigt met een onprettig dilemma 

voor SAE (p.104-18). B&T zullen argumenteren voor de superioriteit van strategisch 

reliabilisme boven elke bestaande theorie van SAE (p.105). 

B&T brengen onder hedendaagse theorieën van SAE (p.104): versies van het 

foundationalisme (Chisholm, 1981; Pollock, 1974), coherentisme (BonJour, 1985; 

Lehrer, 1974), reliabilisme (Dretske, 1981; Goldman, 1986), en contextualisme 

(DeRose, 1995; Lewis, 1996). Voorstanders van SAE zijn het er allemaal over eens 

dat de naturalistische aanpak in de kennistheorie niet kan werken (p.104). Wat B&Ts 

benadering naturalistisch maakt is dat het begint met een beschrijvende kern en verder 

werkt van daaruit (p.104). De descriptieve kern bestaat uit de empirische bevindingen 

van de amelioratieve psychologie (p.104). Deze geeft op natuurlijke wijze aanleiding 

tot epistemische voorschriften ondersteund door het Aristotelisch principe (goede 

redeneringen tenderen ernaar tot goede resultaten te leiden) en worden geleid door 

enkele algemene normatieve vooronderstellingen die gearticuleerd worden in het 

strategisch reliabilisme (p.104). Een voorbeeld van een voorschrift dat op natuurlijke 

wijze volgt uit de amelioratieve psychologie, zou kunnen zijn: “Gebruik Goldbergs 

regel om preliminaire diagnoses van psychiatrische patiënten te maken.” (P.104, zie 

hoger).  

De standaard tegenwerping van deze versie van naturalisme is dat kennistheorie in 

essentie prescriptief is, en dat een descriptieve theorie geen normatieve, evaluatieve 

prescripties kan opleveren (p.104-5). Dit is de feit-norm-kloof of de naturalistische 

uitdaging (p.105, p.115). 

B&Ts argument tegen SAE bestaat uit drie delen: 

1) SAE is structureel analoog aan de naturalistische benadering 

(beschrijvende kern met natuurlijk voortvloeiende voorschriften) 

2) SAE kan zelf de feit-norm-kloof waarschijnlijk niet overbruggen 

3) Strategisch reliabilisme is superieur aan elke theorie van SAE 

 

1) SAE is eigenlijk ook naturalistisch: 

Voorstanders van SAE proberen een weergave van kennis en epistemische 

verantwoording te geven (p.105). Een van de voornaamste succes-voorwaarden 

daarvan is de stasis-vereiste (p.105): The correct account of knowledge or 

justification will “leave our epistemic situation largely unchanged. That is to say, it is 

expected to turn out that according to the critiria of justified belief we come to accept, 

we know, or are justified in believing, pretty much what we reflectively think we 

know or are entitled to believe” (Kim, 1988, p.382).  

Het naleven van de stasis-vereiste wordt duidelijk in de methode van SAE (p.105). 

Filosofen aanvaarden of verwerpen een kennistheorie op grond van het feit of die in 

overeenstemming is met hun weloverwogen oordelen (p.105). B&Ts centrale 

probleem met SAE volgt uit het feit dat haar epistemische theorieën zo vaak 

verworpen worden enkel op basis dat zij onze weloverwogen epistemische oordelen 

overtreden (p.105). Waarom zouden we zoveel vertrouwen hebben in onze 

weloverwogen oordelen? (P.105). We hebben goede redenen nodig om te geloven dat 

onze weloverwogen oordelen correct zijn (p.105). Het Aristotelisch principe voorziet 

ons met een gedeelte (maar enkel een gedeelte) van het verhaal over hoe we de 
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uitlopers van deze oordelen onder nauwgezet experimenteren kunnen testen, eerder 

dan tijdens de relaxatie van het filosofisch salon (p.105-6).  

Gegeven hoe SAE werkt, wat is haar waarschijnlijke output? (p.106) 

Als we het Aristotelisch principe volgen, als we geloven dat goed redeneren ernaar 

tendeert tot betere resultaten te leiden dan slecht redeneren, dan kunnen we ons 

afvragen of SAE ons iets vertelt over hoe een grote variëteit aan mensen die 

florissante levens leiden - mensen van verschillend afkomst, in verschillende culturen, 

in verschillende tijden- redeneerden over belangrijke zaken (p.106). Maar dit is een 

diep empirische kwestie, en daarvoor lijkt de conservatieve methode van SAE niet 

geschikt om die te belichten (p.106). Als de epistemologen er zelf echter naar 

tenderen om bijzonder succesvolle levens te leiden, dan zou het misschien nuttig zijn 

mensen hun epistemische autobiografieën aan te bieden (p.107). Maar het is echter 

niet duidelijk, dat wanneer socio-economische factoren gecontroleerd worden, 

epistemologen als groep een meer of minder betekenisvol of florissant leven leiden 

dan ander volk (p.107). 

Wat kan SAE ons vertellen gegeven zijn uitrusting? (P.107). De uitrusting is geschikt 

voor de taak van het leveren van een weergave van de weloverwogen epistemische 

oordelen van (voor het merendeel) begoede Westerse mensen met een diploma in de 

filosofie (p.107). Dit is een grondig descriptieve bezigheid, de tot hiertoe onherkende 

naturalistische essentie van SAE (p.107). Om deze bewering te staven verwijzen B&T 

naar een studie van Weinberg, Nichols en Stich (2001), om te zien of SAE anders zou 

zijn als het beofend werd door een verschillende groep mensen (p.107). Hiertoe 

werden verschillende Gettier-stijl voorbeelden voorgelegd die beantwoord worden 

met de vraag of het over een geval van echt kennen of enkel om geloven gaat 

(Weinberg e.a., 2001, p.443 e.v.).  

De studie brengt de mogelijkheid aan het licht dat er een aanzienlijke variatie (niet 

alleen tussen de culturen maar ook binnen de culturen) is in de epistemische oordelen 

van mensen, wat het plausibel maakt dat we over de epistemische oordelen van een 

idiosyncratische groep van mensen leren als we aan SAE doen (p.108). 

Zelfs al zouden de bevindingen omtrent diversiteit foutief blijken, zou dit, op zichzelf 

niet helpen om aan te tonen dat SAE normatief is (p.109). Zelfs al beschrijft SAE een 

universele praktijk, eerder dan een cultureel gesitueerde, maakt dit SAE nog niet 

normatief (p.109). De bevindingen omtrent diversiteit maken het punt enkel 

dramatischer: SAE lijkt idiosyncratische epistemische praktijken te beschrijven van 

een bepaalde groep mensen (p.109). Maar zelfs als heel de wereld enkel bevolkt zou 

worden door analytische epistemologen, zou het centrale project van SAE nog steeds 

essentieel beschrijvend blijven (p.109). 

 

2) SAE kan zelf de norm-feit-kloof waarschijnlijk niet overbruggen: 

 

Hoe moeten zij [de voorstanders van SAE] normatieve gevolgen extraheren van een 

beschrijvende theorie? (p.109).  

Michael Williams argumenteert dat de normatieve aard van kennistheorie ervoor zorgt 

dat zij onmogelijk volledig “genaturaliseerd” wordt (p.109): [Epistemic claims] 

depend on meeting certain norms or standards which define, not what you do do, but 

what you must or ought to do. To characterize someone‟s claim as expressing or not 

expressing knowledge is to pass judgment on it. Epistemic judgements are thus a 

particular kind of value-judgement. It is far from obvious that investigations with such 

a strongly normative component can be fully “naturalized”. (Williams, 2001, p.11). 
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Maar B&T keren het argument tegen de theorieën van SAE zelf (B&T, 2005, p.110). 

Zoals B&T hoger beargumenteerden, definiëren de theorieën van SAE een 

beschrijvende kern (what we “do do”) en niet wat we moeten of zouden moeten doen 

(id., p.110). 

Voorstanders van SAE hebben tientallen jaren geargumenteerd dat radicaal 

naturalistiche kennistheorieën niet kunnen slagen omdat zij niet normatief kunnen zijn 

(p.111). B&T keren die argumenten tegen de voorstanders van SAE (p.111). Enkel er 

op wijzen dat een theorie geconfronteerd wordt met het probleem van het 

overbruggen van de feit-norm-kloof volstaat niet om deze theorie te veroordelen 

(p.111). Zowel SAE als de strategische reliabilisten moeten deze kloof overbruggen 

(p.111). 

SAE probeert de kloof te overbruggen door conceptuele analyse van termen (p.113-

4). Het geven van een nauwgezette weergave van een concept kan waardevolle 

resultaten opleveren –maar enkel als het concept ingebed is in een theorie van hoge 

kwaliteit (p.114). Hierbij komt een scherp contrast naar boven tussen SAE en de 

amelioratieve pschologie (p.114): “ (...) Unlike the normative judgments of 

Ameliorative Psychologie, philosophers‟ considered epistemic judgements have been 

incubated in happy isolation from what we have learned about how best to reason 

about significant matters.” 

Volgens B&T kunnen SAE-theorieën enkel correcte epistemische oordelen geven als 

de voorstander van SAE een speciaal soort expertise kan voorleggen, voor wat betreft 

redeneren en overtuiging (p.114). Maar deze bewering over expertise is waarschijnlijk 

afhankelijk van de bewering dat de methodes van SAE de filosofen toelieten om 

dichter bij te komen bij wat kennis of verantwoording echt is (p.114). Maar op dat 

vlak kan SAE geen goede resultaten voorleggen (p.114).  

Voor zover B&T weten, heeft SAE geen succes-geschiedenis in kennistheoretische 

kwesties (p.114). In feite is SAE de afgelopen vijftig jaren of zo, niet geconvergeerd 

naar een steeds kleinere verzameling plausibele theorieën, in plaats daarvan heeft ze 

geheel nieuwe theorieën voortgebracht omtrent de aard van verantwoording (b.v. 

reliabilisme en contextualisme, p.114). 

Amelioratieve psychologen kunnen ook redelijkerwijze aanspraak maken op expertise 

op het gebied van goed en slecht redeneren (p.115). Deze hebben wel vele 

gedocumenteerde successen bij het helpen van mensen en sociale instellingen om 

beter te redeneren over heel belangrijke zaken (p.115). 

Voorstanders van SAE blijven vast op puur descriptieve domein (p.115). B&T zien 

niet in hoe de voorstanders van SAE de naturalistische uitdaging (zie hoger) kunnen 

aangaan (p.115). 

 

3) De superioriteit van strategisch reliabilisme en haar oplossing voor de 

naturalistische uitdaging 

 

Voor B&T levert het Aristotelisch principe minstens een deel voor de motivatie voor 

het overbruggen van “zijn” (succesvolle uitkomsten) en “moeten” (hoe we zouden 

moeten redeneren, p.115). Minstens een deel van het verhaal van waarom de 

voorschriften van het strategisch reliabilisme normatief bindend zijn, is dat het volgen 

van de voorschriften van het strategisch reliabilisme er op lange termijn naar tenderen 

te leiden naar betere uitkomsten dan het overtreden van deze voorschriften (p.115). 

B&Ts toegang tot het normatieve komt uit wat we kunnen infereren over de 

regulariteiten in de wereld die verantwoordelijk zijn voor het succes van bepaalde 

redeneerstrategieën (p.115). Het is indirect en empirisch –en op die manier 
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onderworpen aan standaard sceptische bekommernissen (p.115-6). Maar B&Ts 

toegang betrouwt ook op de krachtige methodes van de hedendaagse wetenschap 

(p.116). Hoewel geen van beide perfect of onaanvechtbaar is, lijken zulke methodes 

minstens even goed als elk ander voorstel, en typisch beter dan de meeste (p.116). 

B&T geloven niet dat het construeren van theorieën die oordelen over verantwoording 

opleveren over “belief tokens”, een vruchtbaar project is in de kennistheorie (p.116). 

Strategisch reliabilisme identifieert excellente redeneerstrategieën, en vereist niet dat 

we een oordeel vellen over het “verantwoord-zijn” of het “onverantwoord-zijn” van 

elke “belief token” die geproduceerd wordt bij een redeneerstrategie (p.116). In feite 

vinden B&T de verleiding om een theorie te construeren die het “verantwoorde” van 

het “onverantwoorde” tracht te scheiden, bizar scholastisch –ontwikkeld voor een 

soort van nette conceptuele kuisheid eerder dan voor nuttig advies (p.116). 

Strategisch reliabilisme is geen theorie over verantwoording, zij raadt 

redeneerstrategieën aan (p.116). En redeneerstrategieën produceren typisch 

overtuigingen (p.116). Dus strategisch reliabilisme raadt onmiddellijk overtuigingen 

aan (p.116). 

Stel dat de overtuigingen die resulteren uit de aanbevolen redeneerstrategieën 

verantwoord zijn (p.116). Beveelt strategisch reliabilisme dan enkel overtuigingen aan 

die verantwoord zijn (in eender welke betekenis van “verantwoord” die een 

voorstander van SAE bedoelt)?  

Anders gesteld: zou de Juiste theorie van verantwoording (theorie J) het altijd eens 

zijn met strategisch reliabilisme over welke overtuigingen verantwoord zijn? (P.116). 

Hoe deze vraag ook beantwoord wordt, een onprettig dilemma voor SAE blijft. 

Strategisch reliabilisme is onze overtuiging meer waard dan elke hedendaagse theorie 

van SAE (p.116). 

Als alle overtuigingen die aanbevolen worden door strategisch reliabilisme 

verantwoord zijn volgens theorie J, dan zijn theorieën van SAE overbodig (p.117). 

Want stel dat twee SAE-theorieën (b.v. een coherentistische en een reliabilistische) 

het niet eens zijn over een bepaald geval (p.117). Dan kan strategisch reliabilisme de 

knoop doorhakken, want zij levert dezelfde oordelen als theorie J: maak uit wat 

strategsisch reliabilisme zou zeggen over de beste redeneerstrategie in dit bepaalde 

geval, en de resulterende overtuiging is de verantwoorde (p.117). 

 

Als de overtuigingen die resulteren uit de beste redeneerstrategieën niet altijd 

verantwoord zijn volgens theorie J, dan stelt zich de vraag wat we zouden aanbevelen 

vanuit kennistheoretisch perspectief (p.117). De overtuiging die aanbevolen wordt 

door strategisch reliabilisme is het resultaat van het voortreffelijk redeneren van S 

(p.117). Voortreffelijk redeneren maximaliseert S zijn kansen om tot ware 

overtuigingen te komen omtrent significante problemen (p.117). Dit zal op zijn beurt 

op lange termijn leiden tot betere uitkomsten voor S dan indien hij redeneerstrategieën 

van mindere kwaliteit hanteerde (p.117). Dus de overtuiging die aanbevolen is door 

strategisch reliabilisme heeft veel pro‟s (p.117). Het hoofdvoordeel van de 

aanbevelingen van SAE lijkt in te houden dat de overtuiging verantwoord bevonden is 

door een bende zeer slimme filosofen die serieus gereflecteerd hebben over hun notie 

van verantwoording (p.117). Misschien zou de overtuiging wel verantwoord 

bevonden worden door iedereen die het concept aankan (p.117). Zelfs dan verdient 

vanuit kennistheoretisch oogpunt, die overtuiging zeker de voorkeur welke 

samenhangt met alle praktisch belangrijke empirische voordelen van epistemische 

goedheid en van epistemisch succes (p.117). 
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Nuancering van B&Ts standpunt over verantwoording 

 

De bewering dat de SAE-literatuur geen enkel bruikbaar normatief advies voor het 

oplossen van praktische en significante problemen bevat, is niet zo makkelijk na te 

gaan. Laat mij met een aantal vaststellingen uit de kennistheoretische (overzichts-

)literatuur volstaan. 

 

a. Wie een recente bloemlezing over hedendaagse kennistheorie leest, 

kan een bevestigende indruk moeilijk onderdrukken. Zo wordt er in 

Steup&Sosa (2005) wel over wetenschapsfilosofische concepten - 

zoals inferentie naar de beste verklaring (IBE) , “verklaring”, enz. - 

geargumenteerd, maar zijn praktisch bruikbare redeneertips in de zin 

van B&T afwezig.  

b. Nochtans kunnen we aannemen dat bijvoorbeeld IBE in de wetenschap 

voorkomt en dus nuttig kan zijn. 

Het onderscheid tussen praktische en theoretische kennis wordt door 

B&T overschat. Waarbij het typische gevaar dreigt snel aan te nemen 

dat de eerste soort nuttig is en de andere al te vaak nutteloos. 

Wetenschapsfilosofische reflectie gesteund op empirische studies is 

één van de manieren waarop we kunnen ontdekken dat dit onderscheid 

niet zo streng is als velen wel geloven. Maar eens we dit doen, zitten 

we weer middenin de kennistheorie...  

c. Er bestaat misschien toch een onvermijdelijke brug tussen SAE en SR. 

Buckareff meent dat B&T ondanks hun kritiek toch een theorie nodig 

hebben die een onderscheid kan maken tussen belief tokens met een 

positieve en deze met negatieve epistemische status (p.848). Omdat we 

zonder dit geen onderscheid kunnen maken tussen rationele en 

irrationele overtuigingen (p.848). En het maken van zulke 

onderscheidingen een legitiem deel lijkt van het theoretiseren over 

kennis (p.848).  

Verantwoording is het doel van SAE-theorieën, het is een eigenschap 

van belief tokens (B&T, 2005, p.16). Judith kan verantwoord zijn in 

haar overtuiging dat George een dool is, terwijl Mandy dit niet is 

(p.16). Dus een SAE-theorie zal een account opleveren die 

verantwoorde belief tokens van onverantwoorde onderscheidt (of, 

misschien meer verantwoorde van minder verantwoorde, p.16). B&T 

stellen dat redeneerstrategieën – het onderwerp van SR – typisch belief 

tokens produceren, maar wel “met één stap ertussen” (at one remove, 

p.16).  

Buckareff meent dat B&T het verband tussen epistemische 

voortreffelijkheid en de rationaliteit van belief tokens niet verder wordt 

onderzocht (p.847). Als het onderscheiden van rationele en irrationele 

overtuigingen een waardevol deel is van een kennistheorie, dan moet 

ook iets gezegd worden omtrent overtuigingen die niet als gevolg van 

een redeneerproces gevormd worden – bijvoorbeeld via getuigenis, 

perceptuele ervaring, introspectie, enz. Als B&T het eens zijn dat zulke 

zaken ook binnen de epistemologie liggen, dan zal hun project meer op 

SAE lijken dan ze misschien willen toegeven (p.848). Als dit niet 

binnen de epistemologie ligt, dan moeten ze daarvoor sterkere 

argumenten aanreiken (p.848). Buckareff heeft nog twee punten. 
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Ten eerste, het verfijnen van epistemische concepten – typisch voor 

SAE – die relevant zijn in de sociale wetenschappen, is geen slecht 

idee (p.850). We kunnen ook zonder gerapporteerde bevindingen 

theoretiseren en analyseren (p.850): gedachtenexperimenten. Deze 

beschrijven niet alleen wat sommige filosofen denken, ze dienen als 

gegevens die voor of tegen het aanvaarden van iets tellen, in het geval 

van epistemische verantwoording, een normatieve theorie (p.850). De 

voorschriften uit de epistemologie komen uit de theorieën zelf, het 

beschrijvende element zijn de oordelen waartoe filosofen komen en de 

gegevens die zij benutten (p.850). Dit geldt zowel voor gegevens die 

vanuit de zetel of vanuit het labo, of vanuit een combinatie van beide 

bekomen worden (p.850). 

Tenslotte levert SAE wél advies (p.851). Bijvoorbeeld een 

evidentialistisch principe: Voor elke agent S en elke bewering p, is het 

toegelaten dat S overtuigd is van p enkel als de evidentie van S de 

overtuiging dat p het geval is, ondersteunt (p.851). De epistemoloog 

die dit principe onderschrijft, levert tegelijk advies aan mensen (p.851). 

En omgekeerd, leveren B&T impliciet advies over hoe de epistemische 

status van belief tokens te evalueren (p.850). B&T lijken doorgaans te 

menen dat evidentie de waarheid van de bewering “SPRs zijn 

betrouwbaarder dan de ongeholpen oordelen van experts”, en dat 

mensen dit zouden moeten geloven (p.850). Wat suggereert dat B&T 

denken dat het beter is voor mensen dat zij overtuigd zijn van wat zij 

zouden moeten geloven (p.850). En wat mensen zouden moeten 

geloven is wat hun evidentie ondersteunt (p.850). 

Natuurlijk blijft ook met de repliek van Buckareff het hoofdpunt 

van B&T overeind, zij het dan zachter geformuleerd. SR - al dan 

niet onvermijdelijk gekoppeld aan SAE - wijst op een systematisch 

probleem in de SAE-benadering: geen of veel te weinig aandacht 

voor redeneerstrategieën. 

d. B&T geven toe dat enkele van hun ideeën verspreid terug te vinden 

zijn in de hedendaagse epistemologie (p.183). Zo omvat 

contextualisme zoiets als significantie als een onelimineerbare 

kenmerk van epistemische evaluatie (p.183). 

e. Ook verzoenende en verzachtende taal bij Lee (2008), voor wat de 

sterke vervangingsthesis - epistemologie vervangen door psychologie - 

betreft. Normatieve avonturen in de epistemologie vereisen niet dat 

normatieve epistemische concepten – zoals verantwoording en 

evidentie (p.69) - , relaties en onderzoeken vervangen worden door 

descriptieve, causale (p.55). Epistemologie hoeft niet op te gaan in of 

vervangen te worden door normatieve psychologie (p.55). Een 

herkenning dat de doelstellingen en normatieve onderzoeken van beide 

intermutueel van aard zijn geworden, volstaat (p.71). 

Context-gevoeligheid of –specificiteit is de les voor Toegepaste 

Cognitieve Psychologie (wat Lee onder ACP - Applied Cognitive 

Psychology – vervat en veel kenmerken met AP deelt, p.67) en 

voor een genaturaliseerde epistemologie (B&T). De les die uit 

hedendaags onderzoek zou moeten getrokken worden is dat 

onderzoekers voldoende gekwalificeerde beweringen over het 

bereik en de voorwaarden van irrationele en voor rationele 
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oordelen moeten doen (p.63). De consensus suggereert dat beide 

zijden van het debat (het HB-programma of Heuristics&Biases 

versus ACP) appreciëren dat het menselijk oordeel niet inherent 

rationeel fo irrationeel is, maar hoogst gevoelig voor contextuele 

factoren (p.63). Vanuit een genaturaliseerd epistemologisch 

perspectief zijn HB en ACP complementair: HB identificeert de 

taken waarvoor het menselijk redeneren verbeterd dient te worden, 

terwijl ACP de voorwaarden identifieert die het oordeel verbeteren 

en debiasen (p.64). Deze samenwerking slaagt in de gevallen 

waarin beide partijen het eens zijn over evaluatieve beweringen 

omtrent de voorwaarden die het menselijk oordeel verbeteren 

(p.64). 

B&T willen uiteraard wel de volledige vervanging van SAE 

doorvoeren. Lee merkt op dat met het opstellen van theorieën die 

rekening houden met het begrip significante menselijke beslissing 

of handeling, we niet het ideaal van waarheid (een ander element 

uit de JTB-analyse) irrelevant maken, aangezien we vaak ware 

overtuigingen nodig hebben om succesvolle beslissingen en 

handelingen uit te voeren (p.66). Lee wil agnostisch (d.i. op de 

vlakte) blijven over B&Ts aantrekkelijke notie van significantie 

(p.67). Welke account van significantie een toegepaste 

genaturaliseerde epistemologie ook aanneemt, ze moet 

naturalistisch zijn in de zin dat de voorwaarden van significante 

menselijke beslissingen en handelingen beschouwd worden als 

natuurlijke fenomenen, die empirisch bestudeerd kunnen worden 

(p.67-8). Bovendien naturalistisch in de zin dat het concept van 

significantie feilbaar moet zijn (p.68). 

f. Uiteraard kan ook het Aristotelisch principe zelf in vraag gesteld 

worden (Stich, 2006, p.391). Als het Aristotelisch principe inderdaad 

een empirische bewering is waarvoor we redenen ter aanvaarding 

hebben, dan moeten er vermoedelijk grove manieren bestaan om te 

bepalen wanneer een uitkomst goed of slecht is en wanneer de 

redenering die daartoe leidt goed of slecht is (p.391). Stich vindt dat 

B&T voor wat de uitkomstenzijde betreft grotendeels betrouwen op 

onze intuïtieve oordelen, en heeft daar geen probleem mee (p.391). 

Maar hoe gaan we bepalen of de redeneerstrategie een goeie is? Niet 

door een beroep op de uitkomsten, want dat zou enkel toegelaten zijn 

als we een reden hebben om het Aristotelisch principe te aanvaarden 

(p.391). En niet door op onze intuïties te betrouwen over wat telt als 

een goede redeneerstrategie, omdat vele strategieën die B&T aanraden 

deze intuïties buiten spel fluiten (p.391). Ik weet niet of B&T zo de 

intuïtieve oordelen benadrukken, maar als het Stichs punt is dat B&T 

niet zonder kunnen, dan zal dit wel. B&T schrijven ongeveer dat we 

soms kunnen voelen dat er verschillen tussen redeneerstrategieën 

bestaan, en dat er betere en slechtere tussen zitten. Deze intuïtie kan 

aan de basis liggen voor de in beschouwing genomen alternatieven 

empirisch te testen. Is het aanvaarden van een probabilistische, 

empirische bewering een intuïtie? 

Een ander punt van Stich is de stress tussen het Aristotelisch 

principe dat goed redeneren aan goede uitkomsten linkt, en SR dat 
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redeneervoortreffelijkheid aan “robuust betrouwbare” 

redeneerstrategieën link- dit zijn strategieën die tot ware 

overtuigingen leiden (p.392). Oorzaak van de spanning is dat valse 

overtuigingen in sommige zeer significante situaties tot betere 

uitkomsten kunnen leiden dan met ware (p.393). Zoals “positieve 

illusies” en “onrealistisch optimisme” van patiënten met HIV die 

tot een betere psychologische omgang en tragere verspreiding van 

de infectie leiden. Simpel uitgedrukt: als je valse overtuigingen 

hebt, leef je langer en met een hoger levenskwaliteit (Stich, 2006, 

p.393). Hetzelfde geldt voor hartpatiënten (p.393). B&Ts hebben 

een te nauwe kijk, goed redeneren zal minstens in sommige 

domeinen robuust onbetrouwbaar uitvallen (p.393). De 

tegenvoorbeelden van Stich nemen niet weg dat het ongeholpen 

menselijk oordeel in vele medische contexten onbetrouwbaar is. 

 

Veralgemeend lijken de commentaren aan te geven dat het project van B&T 

onvoldoende is om SAE te kunnen vervangen. Klassieke kennistheorische 

onderwerpen moeten blijven meedoen. In de verpleegkundige wereld worden B&T 

soms wel hartelijk onthaald (Paley, 2006; Paley e.a., 2007). 

Met de commentaren kunnen dan op een geforceerde manier minstens vijf 

betekenissen van verantwoording onderscheiden worden bij B&T, ondanks hun 

afwijzing van verantwoording. Het gaat om de begrippen die door B&T als 

verantwoording gebruikt worden, en die natuurlijk op zichzelf ter verantwoording 

kunnen geroepen worden: 

 

a. De amelioratieve psychologie als verantwoording: door 

de frequente expliciete verwijzingen naar de extractie 

van de eenvoudige regels. (Met dank aan Hans Lycke 

voor de suggestie.) 

b. Significant robuust reliabilisme als verantwoording: uit 

de frequente expliciete verwijzing naar de drie 

structurele componenten van de kennistheorie van 

B&T. De  verantwoording van de eenvoudige regels is 

dat ze het redeneervermogen van doorsnee-redeneerders 

bijstaan en verbeteren door hun eenvoudige 

toepaspaarbaarheid en omdat ze betrouwbaar 

voorspellen inzake praktisch significante problemen 

(b.v. voor medische diagnose). 

c. De drie algemene hypothetische verklaringen die B&T 

geven (Condorcet, flat-maximum en relevante 

monotonie). 

d. Het Aristotelisch principe: samen met de drie 

structurele componenten van SR, epistemische 

voortreffelijkheid en redeneervoortreffelijkheid 

centraal. 

e. Epistemische voortreffelijkheid en 

redeneervoortreffelijkheid: samen met de drie 

structurele componenten van SR en het Aristotelisch 

principe centraal. Epistemische voortreffelijkheid 

behoort voor B&T het doel van een kennistheorie te 
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zijn. Dit doel wordt bereikt door 

redeneervoortreffelijkheid. Hun doel weten zij niet 

bereikt door het karige aanslaan van SPRs bij de 

bevolking. Toch kan ook hiervan gezegd worden dat 

B&T dit doel als verantwoording nemen. 

 

Evolutionaire kennistheorie 

 

Hoewel B&T het niet volledig uitsluiten, brengen zij helemaal niet het belang van 

evolutie voor de kennistheorie over. B&T sluiten geen andere naturalismen of 

naturalisatie-pogingen van de kennistheorie uit, maar uiten een onmiskenbare 

voorkeur voor hun amelioratieve psychologie als vertrekpunt bij zo‟n poging. In de 

amelioratieve psychologie is nog geen plaats gemaakt voor evolutie. Dit is mijn 

voornaamste kritiek op SR. 

Met Chris Buskes‟ schitterende Evolutionair denken (2008) als voornaamste 

begeleiding tracht ik aan te geven wat het belang van evolutie voor de kennistheorie 

is. 

Een aanknooppunt is de theoriegeladenheid van observatie. Objectieve, naakte feiten 

bestaan niet (p.245). Observatie is niet neutraal, maar doordrenkt met theorie (p.245). 

Wat een wetenschapper waarneemt, hangt voor een groot deel af van zijn 

verwachtingen, zijn achtergrondkennis en zijn wereldbeeld (p.245). Onze observatie 

is dus theoriegeladen: gericht waarnemen, veronderstelt altijd een conceptueel kader, 

een denkraam waarbinnen de observatie plaatsvindt (p.245).  

Een ander opvallend gegeven dat niet door B&T wordt uitgespeeld is: Een (absolute) 

fundering van kennis is onmogelijk (Batens, 2005). Kennistheorie begrepen als de 

zoektocht naar (absolute) zekerheid is op niets uitgelopen. Uit het gegeven dat we 

onze kennis niet absoluut kunnen funderen, mag niet besloten worden dat alle kennis 

waardeloos is (Buskes, 2008, p.245).  

Wat B&T wel benadrukken is dat een naturalistische epistemologie niet langer 

voorafgaat aan de wetenschap maar er onderdeel van is. Kennistheoretische kwesties 

moeten in samenspraak met de wetenschap worden opgelost. We hebben feitelijk 

geen andere keuze: we zijn als matrozen die hun schip op volle zee moeten zien te 

repareren omdat ze geen droogdok tot hun beschikking hebben (p.246, oorspronkelijk 

van Neurath?). In plaats van de scepticus te weerleggen (een klassieker van SAE), wat 

nimmer zal lukken, doen we er beter aan te onderzoeken hoe kennis daadwerkelijk tot 

stand komt (p.246). 

Maar welke wetenschappen moeten erbij gehaald worden? De empirische wetenschap 

wordt een hoeksteen van de naturalistische kennisleer: filosofen moeten hun licht 

opsteken bij de psychologie, de cognitiewetenschap en, niet in de laatste plaats, de 

evolutiebiologie (p.246). Dit laatste element ontbreekt volledig in het project van 

B&T. 

Volgens het naturalisme maken de mens en het menselijk bewustzijn deel uit van de 

wereld (p.246). We zijn natuurlijke wezens die in nauwe samenspraak met de wereld 

zijn geëvolueerd (p.246). Ten aanzien van de betrouwbaarheid van ons kennisapparaat 

stelt Quine dan ook dat we enige bemoediging uit Darwin kunnen putten. Organismen 

wier cognitieve vermogens niet zijn aangepast aan de wereld hebben vaak de 

prijzenswaardige eigenschap dat ze dood gaan voordat ze zich kunnen reproduceren 

(p.246). Natuurlijke selectie waarborgt zo een zekere afstemming tussen kenner en 

gekende, een overeenstemming zonder welke het leven onmogelijk zou zijn (p.246). 

Naturalisten breken daarom vaak een lans voor een evolutionaire epistemologie, een 
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kennisleer die er rekenschap van geeft dat wij het product zijn van evolutie (p.246). 

Het uitgangspunt van de evolutionaire epistemologie is dat het menselijke en 

dierelijke kenapparaat is ontstaan om een belangrijke functie te vervullen: het 

verwerven van vitale informatie over de omgeving (p.246). Cognitieve en perceptuele 

systemen zijn door de natuurlijke selectie afgestemd op die aspecten van de objectieve 

wereld die voor het organisme relevant zijn (p.246). 

De biologie heeft aangetoond dat mensen en dieren wel degelijk over aangeboren, a 

priori kennis beschikken (p.247). Weliswaar niet in de vorm van aangeboren ideeën 

en concepten zoals de rationalisten menen, maar in de vorm van aangeboren 

instincten, gedragsdisposities en leermechanismen (Maar zie Pinker hoger: 

aangeboren concepten). Zonder deze aangeboren “kennis” zou het organisme domweg 

in het ongewisse worden gestort (p.247). Deze vitale informatie over de wereld ligt 

gecodeerd opgeslagen in het erfelijk materiaal van elk levend organisme (p.247). We 

kunnen deze vorm van kennis daarom ontogenetisch a priori noemen, dit wil zeggen: 

aangeboren kennis van het individu (p.247). Ontogenie is de ontwikkeling van het 

individuele organisme vanaf de conceptie, fylogenie is de ontwikkeling van een soort, 

of van een familie van soorten zoals gewervelden, geleedpotigen, en dergelijke (p.24).  

A priori intuïties met betrekking tot ruimte, tijd en causaliteit (aangeboren 

“concepten” bij Pinker) zijn volgens Lorenz en andere evolutionaire epistemologen 

slechts “werkhypothesen” die enkel betrouwbaar zijn binnen een bepaalde cognitieve 

nis (Buskes, 2008, p.251). Een cognitieve nis of niche is een bepaald segment van de 

objectieve wereld waarop het kennisapparaat van een biologische soort gedurende de 

evolutie is afgestemd (p.251).  

Het inprentingsmechanisme van een gans is volgens Lorenz een vorm van 

aangeboren, a priori kennis (p.248). Ze is a priori omdat ze voorafgaat aan alle 

zintuiglijke ervaring (p.248). De kennis is echter niet a priori geldig (p.248). Lorenz 

liet bijvoorbeeld zien dat de kuikens eenvoudig zijn te misleiden door zichzelf als 

moedergans voor te doen en de soortgebonden roep van de vogels imiteerde: de 

gansjes bleven hem volgen  (p.248). Een andere manier om dit uit te drukken is dat de 

relatie tussen de (co-)evolutie van onze kennis en die van de wereld zoals natuurlijke 

selectie zelf is, namelijk imperfect. 

Het inprentingsmechanisme is kennis die bijeen is gesprokkeld door natuurlijke 

selectie (p.248). Het gedrag is gemodelleerd door evolutie (p.248). Vanuit een 

evolutionair perspectief is het ontogenetisch a priori daarom een fylogenetisch a 

posteriori (p.248). Dat wil zeggen, de aangeboren kennis in het individu is het 

resultaat van de geaccumuleerde “ervaring” van de soort in kwestie (p.248). Dit mag 

niet verward worden met de recapitulatietheorie – ontogenie recapituleert fylogenie -

die te simplistisch is bevonden: de embryonale fase vormt geen exacte herhaling van 

eerdere stadia van het leven (p.24). 

Zowel de empiristen als de rationalisten hebben zich dus vergist (p.248). Het 

empirisme gaat er ten onrechte vanuit dat er geen aangeboren kennis bestaat, terwijl 

het rationalisme ten onrechte aangeboren ideeën en concepten postuleert. We bezitten 

weliswaar aangeboren kennis, maar niet in de vorm van ideeën of concepten. 

Concepten moeten we leren, ze zijn a posteriori, het resultaat van individuele ervaring 

(p.248). Aangeboren kennis neemt de vorm aan van basale disposities voor gedrag en 

andere fysiologische adaptaties die ons in staat stellen te overleven (p.248). 

Volgens Lorenz gaat het veel te ver te zeggen dat de structuur in de fenomenale 

wereld (ruimte, tijd en causaliteit) van onszélf afkomstig is (p.249). Vanuit 

evolutionair perspectief gaapt er geen fundamentele kloof tussen kenner en gekende 

(p.249). We zien juist een nauwe relatie tussen de wereld en de organismen die er in 
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zijn geëvolueerd (p.249). Of ge-co-evolueerd, samen geëvolueerd. De structuur in de 

wereld bestaat bovendien niet louter bij de gratie van onze kennisactiviteit (p.249). 

Het is veelal omgekeerd: kenapparaten hebben zich gedurende de evolutie aangepast 

aan de robuuste eigenschappen en structuren van de wereld (p.249). Organismen zijn 

afgestemd op de wereld (p.249): de objectieve wereld heeft organismen, inclusief hun 

cognitieve vermogens, mede vormgegeven (p.249). Dit zouden B&T wellicht 

omarmen bij een poging tot het verklaren van het succes van SPRs... 

Lorenz denkt ook anders over causaliteit dan Hume (p.249). Volgens Hume, de 

empirist is causaliteit slechts een psychologische gewoonte (p.249). Maar waarom 

zouden wij beschikken over een ingebouwd verwachtingspatroon dat opeenvolgende 

gebeurtenissen causaal met elkaar verbindt als causaliteit geen eigenschap van de 

wereld zelf is? Hoe zou zo‟n complexe illusie kunnen ontstaan en standhouden 

gedurende de evolutie? Causaliteit moet daarom een fysische eigenschap van de 

wereld zelf zijn (p.249). Lorenz definieert causaliteit als een proces waarbij sprake is 

van energie-doorgave (p.249). Alleen die gebeurtenissen die na elkaar plaatsvinden én 

waarbij sprake is van doorgave van energie, zijn causaal met elkaar verbonden 

(p.250). Tussen de opeenvolging van dag en nacht bestaat geen causaal verband, maar 

tussen bliksem en donder wel (p.250). Een biljartbal die een andere doet wegketsen, is 

een causale gebeurtenis, maar het feit dat iemand zich steeds doucht na het sporten 

niet (p.250). 

We zijn gedwongen een realisme te omarmen (p.250). Ons beeld van de 

werkelijkheid is weliswaar “gekleurd” en beperkt, maar niet arbitrair (p.250). 

Organismen die zich in de wereld moeten voortbewegen, hebben immers betrouwbare 

informatie nodig (p.250). Daarom heeft de evolutie zulke wezens van zintuigen, 

zenuwstelsels en breinen voorzien (p.250). Als deze vermogens niet binnen een 

bepaalde bandbreedte zijn afgestemd op de wereld is het organisme ten dode 

opgeschreven (p.250). Evolutie waarborgt echter geen optimaal ontwerp of absolute 

betrouwbaarheid (p.250). Het voorbeeld van de ganzen toonde dat al aan (p.250). 

Natuurlijke selectie laat ongetwijfeld imperfecties toe (p.250). Maar in een risicovolle 

wereld moet een kenapparaat wel aan bepaalde minimumeisen voldoen (p.250). 

Kennisapparaten komen niet zomaar uit de lucht vallen (p.250). Ze zijn door 

natuurlijke selectie geassembleerd met een ingebouwde functie (p.250).  

Buiten onze congnitieve nis zullen de “werkhypothesen” al snel hun geldigheid 

verliezen, bijvoorbeeld in het domein van de quantummechanica of de astrofysica 

(p.251). In dergelijke situaties zullen we onze vertrouwde opvattingen ten aanzien van 

ruimte, tijd, causaliteit, massa, snelheid en zwaartekracht moeten herzien (p.251). Dus 

ook al wordt onze kennis en ons voorstellingsvermogen in zekere zin bepaald en 

ingeperkt door onze biologische constitutie, we kunnen de aangeboren vertekening 

van ons kenapparaat wel degelijk corrigeren en overstijgen (p.251). 

 

Als er geen regelmatigheden in de wereld waren, zou de evolutie van kenapparaten 

onmogelijk zijn geweest (p.252). Een stap verder is dat men kan betogen dat niet 

alleen zintuigen en breinen vormen van bijeengesprokkelde “kennis” zijn, maar dat 

alle adaptaties “kennis” over de wereld belichamen (p.252). Adaptatie is een vorm 

van kennis (p.252). Het VRS-algoritme is een informatie-vergarend en 

kennisverwervend proces dat de regelmatigheden van de objectieve wereld aftast 

(p.252). Denk bijvoorbeeld aan de gestroomlijnde vorm van haaien, dolfijnen, 

pinguïns, inktvissen en de uitgestorven ichtyosaurus die, geheel onafhankelijk van 

elkaar, elementaire principes uit de hydrodynamica weerspiegelen (p.252).  
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Kennis, vanuit een evolutiebiologisch oogpunt, is het resultaat van een selectieproces 

waarbij vitale informatie over de wereld geleidelijk accumuleert en wordt 

doorgegeven aan volgende generaties (p.252). Adaptieve evolutie is zo‟n proces, maar 

het vereist geen taal, noch mentale representatie, noch waarheid (p.252). Kennis, in 

deze brede betekenis, behelst natuurlijk wel een bepaalde vorm van correspondentie, 

zij het niet in de zin van een semantische relatie tussen woord en wereld, maar in de 

zin van een ecologische relatie tussen organisme en omgeving (p.252). We kunnen 

niet zeggen dat een adaptatie waar of onwaar is, maar we kunnen wel zeggen dat een 

adaptatie gemodelleerd is door, en daarom aansluit bij, een bepaalde omgeving 

(p.252). 

Wat met het subject, iemand die zich bewust is van deze kennis? Belichaamt de ronde 

kiezelsteen op het strand immers niet ook “kennis” van de branding? En verraden de 

banen van de planeten niet iets “wezenlijks” over de zwaartekracht van de zon, enz.? 

Kennis in de brede betekenis, is het resultaat van het VSR-algoritme (p.253). Alleen 

een dergelijke formule kan complexe adaptaties voortbrengen die het predikaat 

“kennis” verdienen (p.253). Bij de kiezelsteen is er geen sprake van een volwaardig 

algoritme, en bijgevolg geen sprake van kennis (p.253). Op het strand is er weliswaar 

sprake van variatie (de kiezelstenen zijn allemaal verschillend qua hardheid en vorm) 

en selectie (zachte stenen worden eerder verpulverd dan harde), maar er is geen 

sprake van kennis omdat het derde element van het algoritme ontbreekt: replicatie 

(p.253). Kiezelstenen kunnen zich niet voortplanten (p.253). Zonder replicatie is 

cumulatieve selectie onmogelijk, en zonder cumulatieve selectie kunnen er geen 

functionele adaptaties ontstaan (p.253). 

Hetzelfde geldt voor het zonnestelsel (p.253). Men kan zeggen dat het zonnestelsel is 

geëvolueerd, maar het is niet geëvolueerd volgens darwiniaanse principes (p.254). 

Zonder het cumulatieve effect van VSR zullen er geen complexe adaptaties ontstaan 

(p.254). Nochtans kan men al dan niet foutief pogen om evolutie uit te vergroten naar 

het universum. Sterren vertonen een cyclisch verloop, van het verre eindstadium kan 

gezegd worden dat het de voorwaarden creëert voor het ontstaan van nieuwe sterren... 

 

“Kennis” in evolutionaire betekenis zou onvermijdelijk vluchtig en onvolledig zijn 

(p.254). Deze tegenwerping is echter onjuist (p.254). Organismen zijn namelijk niet 

alleen aangepast aan lokale, en tot op zekere hoogte contigente en tijdelijke, 

eigenschappen van een specifieke omgeving zoals klimaat, bodem, vegetatie, enz., 

maar ook aan globale, invariante eigenschappen die in alle aardse omgevingen zijn te 

vinden (p.254). Denk bijvoorbeeld aan de zwaartekracht van de aarde, de 

eigenschappen van substanties als lucht en water, de wisseling van seizoenen en het 

elektromagnetische spectrum van zonlicht (p.254). Als een omgeving door één of 

andere oorzaak verandert, hoeft het evolutieproces daarom nooit helemaal van voren 

af aan te beginnen (p.254). Elementaire adaptaties en lichaamsfuncties zoals anatomie 

en stofwisseling zijn in staat om deze veranderingen te trotseren waardoor ze 

functioneel blijven (p.254). Het VSR-algoritme zal weer op deze bestaande kennis 

voortbouwen zodat er opnieuw een verfijnde afstemming tussen organisme en 

omgeving wordt bereikt (p.254). Tenzij de verandering zo ingrijpend is dat zij alle 

soorten vernietigt. 

“Volledigheid” van kennis of “deductieve volledigheid” en ook “deductieve sluiting” 

of “closure” zijn begrippen uit de logica die typisch voorkomen in de SAE-literatuur. 

Als deze begrippen op de evolutionaire betekenis toegepast zouden worden, dan 

zullen zij wellicht op onvolledigheid uitdraaien: de kennis die ineengepakt zit in het 

organisme volstaat niet om volledig aangepast te zijn aan zijn omgeving en is dus 



 

 

194 

onvolledig. Er kunnen zich nieuwe omgevingsomstandigheden voordoen waardoor 

het organisme gruwelijk onvolledig blijkt, en evolutie is imperfect. Evolutie bouwt 

steeds verder op reeds bestaande, imperfecte structuren. 

 

Een laatste bezwaar tegen de stelling dat evolutie een kennsiverwervend proces is, 

luidt dat de evolutionist zich schuldig maakt aan de zogeheten adaptionistische 

drogreden (p.254). Deze drogreden behelst de gedachte dat alle eigenschappen van 

organismen adaptaties zijn (en dus een functie hebben) en dat alle organismen 

optimaal ontworpen zijn (p.254).  

Geen zinnig bioloog zal echter beweren dat alle kenmerken van organismen een 

functie hebben en dat elk organisme optimaal door natuurlijke selectie is ontworpen 

(p.255). Waar evolutiebiologen het over eens zijn, is dat natuurlijke selectie de enige 

verklaring is voor de aanwezigheid van adaptaties (p.255). Waar men van mening 

verschilt, is in welke mate evolutie adaptief is (p.255). Sommige eigenschappen van 

organismen zijn inderdaad gewoon neutrale bijproducten van de evolutie (p.255). Het 

punt is echter opnieuw dat als een kenmerk een functie heeft, het enkel door het VSR-

algoritme tot stand kan zijn gekomen (p.255). Zonder de vraag: “Wat is de functie van 

die eigenschap?”, zouden we nog altijd niet weten waar de zwezerik, de milt, de 

hypofyse of de pijnappelklier voor dienen (p.256). Ook al kunnen functionele 

verklaringen altijd fouten bevatten. 

Biologen en genetici hebben minder moeite met een verbrede definitie van “kennis” 

dan filosofen, zij spreken immers al jaren over “informatie” die het erfelijk materiaal 

ligt opgeslagen (p.256). De evolutietheorie maakt duidelijk dat dergelijke kennis ook 

door een blind algoritme kan worden voortgebracht (p.256). 

 

De biologische kennisverwerving heeft één nadeel: ze is relatief traag (p.257). De 

snelheid waarmee informatie wordt vergaard en in het DNA terechtkomt, is 

afhankelijk van de generatietijd van organimsen (p.257). Kennis accumuleert door 

selectie van willekeurige veranderingen in het erfelijk materiaal: natuurlijke selectie is 

afhankelijk van de mutaties en de recombinatie van genen die zich tijdens het 

replicatieproces voordoen (p.257). Sommige veranderingen in de wereld kunnen 

daarom niet worden gedetecteerd door evolutie op genetisch niveau (p.257). Ze 

voltrekken zich simpelweg te snel (p.257). Indien zulke hoogfrequente veranderingen 

relevant zijn voor een organisme moet er dus op een andere manier op worden 

ingespeeld (p.257). De evolutie heeft een oplossing gevonden door organismen van 

detectiesystemen te voorzien die deze veranderingen wél op kunnen merken (p.257). 

Het frappante is dat sommige van deze systemen een eigen evolutionair algoritme in 

zich dragen (p.257). William Calvin heeft ze daarom “Darwin-machines” genoemd.  

Voorbeelden van Darwin-machines zijn het immuunsysteem van gewervelde dieren 

en het zoogdierenbrein (p.257). Het immuunsysteem en het brein zijn niet alleen door 

darwiniaanse principes geassembleerd, ze werken ook zélf met zulke principes 

(p.257). De moderne immunologie heeft onthuld dat het immuunsysteem van 

gewervelde dieren op dezelfde selectiemechanismen is gebaseerd als genetische 

evolutie (p.257). Het proces is alleen zodanig versneld dat het in de pas loopt met de 

evolutie van potentiële ziekteverwekkers (p.257). Gewervelde dieren kunnen het 

reproductie-tempo van bacteriën en virussen niet bijbenen, maar hun immuunsysteem 

kan dat - voorlopig dankzij hulp uit het labo - wel (p.257). 

 

In het culturele domein zijn eenheden van evolutie echter niet langer genen, maar 

memen (p.259). Culturele evolutie is dus geen direct verlengstuk van biologische 
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evolutie (p.259). De ontwikkeling van cultuur is niet rechtstreeks gekoppeld aan onze 

genetische fitness (p.259). Of iemand van Bach houdt of van de Beach Boys, en of hij 

liever pasta eet dan hutspot, maakt weinig uit voor zijn reproductiescucces (p.259).  

Een speciaal onderdeel van onze cultuur is wetenschap en technologie (p.259). 

Verhogen wetenschap en technologie onze fitness? Voor een deel natuurlijk wel 

(p.259). Geneeskunde en de manier waarop onze huisvesting en voedselvoorziening is 

geoptimaliseerd (p.259). Uiteraard is noch onze huisvesting noch onze 

voedselvoorziening geoptimaliseerd, maar je snapt dit punt ondertussen. Voor 

sommigen is huisvesting en voedselvoorziening er op vooruit gegaan ten opzichte van 

het prehistorisch tijdperk mede dankzij wetenschap en techniek.  

Mijn appreciatie van wetenschap en technologie in relatie tot onze toekomstige fitness 

verschilt heel misschien van deze van Chris Buskes. Hoewel het juist is dat lang niet 

alle wetenschap en technologie onze fitness verhoogt, zijn ze – samen met een 

kritische evolutionaire epistemologie en filosofie natuurlijk – het enige wat de 

mensheid en zijn fitness kan redden in de toekomst. 

Maar wetenschappers krijgen ook niet méér, of gezondere, kinderen dan leken 

(p.259). Integendeel zelfs, want veel vooraanstaande wetenschappers zijn kinderloos 

gebleven (p.259).  

 

De directe koppeling tussen verworven kennis en genetische fitness is er wel ooit 

geweest (p.259). In prehistorische tijden was er een direct verband tussen biologische 

en culturele evolutie (p.259). In de loop der millennia is deze koppeling verdwenen: 

de ontwikkeling van kennis en wetenschap is een evolutionair proces op zichzelf 

geworden (p.260). Cultuur en wetenschap zijn het resultaat van memetische evolutie 

(p.260). Maar er is ook een verschil: anders dan veel culturele memen zijn 

wetenschappelijke memen geen mentale virussen (p.260). Wetenschappelijke breinen 

zijn geen passieve dragers van zelfzuchtige ideeën, en een geleerde is niet slechts een 

hulpmiddel voor een bibliotheek om meer bibliotheken te maken (p.260). Wetenschap 

is dat deel van onze cultuur waar memen, in de gedaante van theorieën, doorgaans 

met zorg en op grond van goede redenen worden uitgeselecteerd (p.260). Met een 

voorbeeldje: voor de meeste mensen blijft een deuntje van Michael Jackson nillens 

willens sneller en langer hangen dan quantummechanica. 

Popper heeft gedurende zijn lange carrière telkenmale betoogd dat kennisverwerving 

een universeel biologische aangelegenheid is (p.260). Kennis ontstaat doordat 

organismen voortdurend problemen moeten oplossen (p.260). Overal wordt in feite 

dezelfde strategie toegepast: we worden de problemen de baas door steeds opnieuw 

potentiële oplossingen uit te proberen (p.260). Alle kennis ontstaat volgens Popper 

door trial and error (p.260). We overwinnen de problemen met vallen en opstaan, om 

vervolgens weer met nieuwe problemen te worden geconfronteerd (p.260). Het trial 

and error-aspect van kennisverwerving is bij de mens verlegd naar het domein van de 

wetenschap waar mogelijke oplossingen voor onze problemen proefondervindelijk 

worden getoetst (p.260).  

Er zijn vernietigende en terechte kritieken op het wetenschapsfilosofische werk van 

Popper geformuleerd (Batens, 2005). Maar dat betekent niet dat alles wat Popper 

geschreven heeft onaanvaardbaar is. Ook Buskes beseft dat Popper zeker niet het 

laatste woord heeft gesproken, en formuleert twee kritieken (p.265). Wat ik met 

Buskes uit de popperende brand wil redden is belangrijker (p.260 e.v.): 

- trial and error-aspect en het principe van survival of the fittest (overleving van 

de best aangepasten) toegepast op de wetenschap: in een selectieproces 

worden ongeschikte theorieën geëlimineerd. 
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- Wetenschap is net als de mens feilbaar. 

 

Ook in de wetenschap zien we het Universeel darwinisme aan het werk: kennis komt 

tot stand door middel van het VSR-algoritme (p.261). De groei van wetenschappelijke 

kennis komt tot stand door het oplossen van problemen (p.261). Dit geldt voor 

biologische, maar ook voor wetenschappelijke evolutie (p.261). In beide vormen van 

evolutie wordt dezelfde strategie toegepast (p.261): probeer steeds verschillende 

mogelijke oplossingen uit, selecteer datgene wat werkt, en geef dit vervolgens door 

aan de volgende generaties (p.261). In het biologische domein leidt dit tot steeds 

verfijndere adaptaties, in het wetenschappelijke tot verfijndere theorieën en 

technieken (p.261). Er is echter ook een belangrijk onderscheid: aan de 

wetenschappelijke evolutie ligt intelligentie ten grondslag (p.261). 

 

Critici van de evolutionaire epistemologie menen dat de analogie spaak loopt omdat 

wetenschappelijke variatie in tegenstelling tot biologische variatie gericht is (p.262). 

De genetische variatie die in het biologische domein wordt gegeneerd, is random, dat 

wil zeggen dat de variaties willekeurig zijn en niet anticiperen op de selectieve druk 

die een populatie van organismen ondervindt (p.262). De populatie kan slechts 

“afwachten” tot een toevallig gunstige variatie door natuurlijke selectie wordt beloond 

(p.262). Wetenschappelijke variaties daarentegen worden doelbewust ontworpen: de 

hypothesen die wetenschappers bedenken, zijn erop gericht om problemen op te 

lossen (p.262). Een dergelijk gericht doel ontbreekt in de biologische evolutie: de 

variaties die in dit domein worden gegenereerd, zijn immers nergens voor “bedoeld” 

(p.262). 

Er is wellicht een andere betekenis van de term “random” die wel degelijk op beide 

vormen van evolutie toepasbaar is (p.262). In zowel het biologische als het 

wetenschappelijke domein zijn de variaties namelijk random in de zin dat men nooit 

van tevoren weet welke variaties succesvol zullen zijn en welke niet (p.262). Het feit 

dat wetenschappelijke variaties doelbewust worden ontworpen is namelijk geen 

garantie voor succes (p.262). Het gegeven dat hypothesen bewust worden ontworpen, 

zegt daarom niets over de waarheid of betrouwbaarheid van deze hypothesen (p.263). 

Wetenschappelijke variaties zijn random in de zin dat we ze eerst moeten testen om te 

kijken of ze werken, en net zoals in het biologische domein zal blijken dat de meeste 

gissingen onbruikbaar zijn (p.263).  

Wetenschappelijke variatie is gericht, maar deze gerichtheid impliceert niet dat men 

automatische doel treft (p.263). Omgekeerd is het ook niet zo dat biologische variaties 

geheel ongericht zijn (p.263). Genetische variatie is niet geheel en al random omdat 

biologische evolutie alleen op bestaande structuren en bouwplannen kan 

voortborduren (p.263). Het repertoire aan mogelijke genetische variatie wordt 

ingeperkt door de aard en structuur van het genotype en de evolutionaire geschiedenis 

van de soort in kwestie (p.263). Iets soortgelijks zien we trouwens ook in het 

wetenschappelijke domein (p.263). Hier wordt het repertoire aan nieuwe ideeën, 

theorieën en technieken ingeperkt door het heersende wereldbeeld en de geschiedenis 

van de discipline in kwestie (p.263). 

De aanwezigheid van intentionele en rationele aspecten maakt wetenschap daarom 

efficiënter dan biologische evolutie, maar dit verschil moet ook weer niet overdreven 

worden want we hebben in beide gevallen nog steeds met de uitkomst van 

selectieprocessen te maken (p.263). Het verschil is dat wij bewust selecteren en dat er 

in het biologische domein niemand bewust selecteert (p.263). Dit betekent echter niet 

dat wetenschappers de oplossingen altijd voor het uitkiezen hebben (p.263). 
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Wetenschappelijke vooruitgang is niet het resultaat van één of andere mysterieuze 

vooruitziendheid, maar van een achteraf optredend correctiemechanisme (Hull, 1988). 

Door zorgvuldig redigeren kan men wetenschap efficiënt en doelgericht doen lijken 

(p.264). Maar door de successen te benadrukken, vergeet men de vele mislukkingen 

en doodlopende wegen (p.264). In de wetenschap leidt het meeste onderzoek nergens 

toe en van datgene dat wordt gepubliceerd, heeft het merendeel geen waarneembaar 

effect (p.264).  

 

Traditionele epistemologen zullen wellicht opmerken dat de analogie tussen evolutie 

en kennisverwerving op zich interessant is, maar dat we er tegelijkertijd weinig mee 

opschieten (p.264). In de kennisleer gaat het immers om normatieve kwesties (p.264). 

De taak van de epistemoloog bestaat uit het formuleren van normen en criteria die 

aangeven waar een theorie aan moet voldoen en hoe wetenschappers te werk moeten 

gaan (p.264). Het feit dat wetenschap een selectieproces is, brengt ons niet veel 

verder, want een selectieproces vooronderstelt al de aanwezigheid van bepaalde 

criteria (p.264). Zonder dergelijke criteria weet men immers niet wat men moet 

selecteren (p.264). Enkel epistemologen en wetenschapsfilosofen kunnen criteria voor 

wetenschapsbeoefening formuleren (p.264). Onderzoekers die menen dat we deze 

criteria uit de empirische wetenschap, zoals de evolutiebiologie, kunnen destilleren, 

maken zich schuldig aan een vermeende naturalistische drogreden (p.264). 

Traditionel epistemologen menen dat je nooit normen it feiten af kunt leiden (p.265). 

Je kunt de empirische wetenschap niet gebruiken om kennistheoretische kwesties op 

te lossen omdat de kennistheorie voorafgaat aan de wetenschap (p.265). De 

naturalistische drogreden wordt echter ontzenuwd wanneer we ons realiseren dat er 

niet zoiets bestaat als een eerste filosofie die voorafgaat aan de wetenschap (p.265). 

We kunnen niet op voorhand bepalen wat goede wetenschap is (p.265). De scheidslijn 

tussen wetenschap en pseudo-wetenschap is lang niet zo scherp als Popper ons wil 

doen geloven (p.265). 

Om deze kwestie op te lossen, zijn logica en denkkracht zeker gewenst, maar lang niet 

voldoende (p.265). Ook de empirische wetenschap zelf is hier relevant omdat we 

kunnen leren van onze fouten en successen (p.265). De epistemologie geeft dus 

richtlijnen voor de wetenschap, maar omgekeerd geeft de wetenschap ook richtlijnen 

voor de epistemologie (p.265). Wetenschappelijke bevindingen kunnen ons zelfs 

dwingen om onze kennistheorie geheel te herzien (p.265). Een dergelijk 

terugkoppelingsmechanisme op methodologisch niveau maakt een “diepere” 

fundering eigenlijk onnodig (p.265). Het kiezen tussen rivaliserende methoden 

verschilt immers niet wezenlijk van het kiezen tussen rivaliserende theorieën (p.265). 

Een methode kan men, net als een theorie, afrekenen op haar empirische prestaties 

(p.265). 

Empirische wetenschap is dus wel degelijk relevant voor de epistemologie (p.265). 

We kunnen er op een empirische manier achter komen hoe we de wereld het beste 

kunnen onderzoeken (p.265). Quine heeft daarom gelijk: normatieve kwesties worden 

niet voorafgaand aan maar in samenspraak met de wetenschap opgelost (p.266). Een 

evolutionaire epistemologie stelt zelfs dat er ook op methodologisch niveau sprake is 

van een cumulatief selectieproces (p.266). Door trial and error kunnen we al doende 

verschillende methodologieën evalueren en verbeteren, inclusief de selectiecriteria die 

we daarbij hanteren (p.266). In een evolutionaire epistemologie zijn normen dus nog 

steeds aanwezig, alleen zijn ze niet langer eeuwig en onveranderlijk maar onderhevig 

aan voortdurende verandering (p.266). 
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B&T delen wel Quines naturalisme – normatieve kwesties worden niet voorafgaand 

aan maar in samenspraak met de wetenschap opgelost -, maar negeren de rol van de 

evolutietheorie daarbij. Hierdoor kunnen zij het naturalisme of een vorm daarvan, 

onvoldoende verdedigen. 

 

Besluit 

 

Het evolutionair perspectief heeft zware implicaties voor de kennistheorie. Sterker, 

een kennistheorie zonder evolutionaire blik voldoet niet langer. 

 

Pistes voor verder onderzoek 

 

- Onderzoek naar de evaluatiecriteria die op B&Ts redeneerstrategieën van 

toepassing zijn, en naar welke wetenschap(pen) – naast de evolutiebiologie -  

daarbij betrokken dienen te worden. Hoe kunnen we deze redeneerstrategieën 

evalueren en in relatie tot welke andere wetenschap(pen)?  

- Filosofie van de statistiek en van de psychometrie. 

- Evaluaties van andere redeneerstrategieën die door B&T min of meer 

uitvoerig worden behandeld. Kunnen deze de getrokken conclusies radicaal 

wijzigen? 

- Verdere ontwikkeling van systeembiologie en genomica voor zo veel mogelijk 

ziekten en overeenkomstige diagnostische tests. In combinatie met de verdere 

verfijning van de universele biosensor (Stix, 2003). 

- Waarom worden diagnostische programma‟s zo weinig gebruikt? Rondvraag 

huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, universiteitsprogramma‟s, enz. 

- De vraag naar de verklaring van het succes van SPRs en van de contexten 

waarin ze niet of minder succesvol zijn. 

- Ontwikkeling van een kosmo-economie en maatschappij die de voorwaarden 

moet scheppen opdat de mensheid van de nabije ondergang gered wordt. 
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