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In Nederland vinden miljoenen paranormale behandelin-

gen plaats per jaar. Meestal gaat het om patiënten die in 

het reguliere circuit geen baat vinden… 

Paranormale geneeswijzen 

en placebo-effect:

onderzoek gewenst!

Onderzoek heeft laten zien dat de ‘tevredenheid’ van 
deze patiënten niet wezenlijk afwijkt van de tevreden-
heid van andere patiënten met hun huisarts. Nu gaat het 
vaak om vage pijnklachten of andere klachten die kenne-
lijk moeilijk zijn aan te pakken dus een dergelijke tevre-
denheid zou iedereen tevreden moeten stellen. Maar zo 
niet de diehards van de Vereniging tegen Kwakzalverij. 
Voor zover deze vereniging zegt dat ze oplichting wil 
bestrijden, is dat natuurlijk prima. Oplichting merk je al 
gauw aan gepeperde rekeningen. Maar het grappige is 
dat de paranormale genezers vaak zeer bescheiden zijn 
als het op financiële vergoeding aankomt. Maar, zeggen 
de inquisiteurs, het is toch bewezen dat het niet werkt? 
Maar het werkt wel degelijk! Niet voor iedereen en altijd, 
maar gemiddeld wel, vandaar die boven al geroemde 
tevredenheid.

Wat deze pseudosceptici proberen te zeggen is: het 
werkt niet beter dan een placebo. Afgezien van het feit 
dat dit erg moeilijk uit onderzoek is op te maken, moeten 
we over die uitspraak maar geen ruzie maken. Het werkt 
dus wel en even goed als een placebo (of toch misschien 
iets beter). Dat een placebo werkt, is een probleem voor 
de Vereniging tegen Kwakzalverij. Die zijn meer voor pil-
len als werkzaam middel dan voor hoop en verwachting. 
Stel je voor zeg: een mentale toestand die effect schijnt 
te hebben op een lichamelijke!

Maar goed, laten we nu eens stellen dat het paranormale 
genezen op placebo-effecten berust. Moeten we er dan 

mee stoppen? Nou alsjeblieft niet. Immers, sommige uit-
behandelde patiënten vinden baat bij een handoplegger, 
anderen bij een geestenoproeper en weer anderen bij 
een genezer die allerhande reinigingsrituelen uitvoert. 
Veel patiënten zijn niet alleen al langs diverse ziekenhui-
zen geweest en hebben tal van specialisten laten kijken, 
maar hebben ook al meerdere personen uit het alterna-
tieve circuit uitgeprobeerd. De suggestie die hieruit naar 
voren komt is dat niet alle placebo’s gelijk zijn! En dat 
wat voor de ene persoon wel goed werkt, voor de andere 
juist niet werkt. Misschien wel omdat de patiënten ver-
schillende persoonlijkheidsprofielen hebben en omdat 
de ene persoonlijkheid beter past bij een handoplegger 
en de andere bij een geestuitdrijver.

Zou het nou niet mooi zijn om die patiënten direct naar 
de juiste alternatieve placebo-oproeper te verwijzen? Dat 
bespaart een hoop leed. Je zou het kunnen zien als een 
optimalisatie van het placebo-effect. Maar daar is onder-
zoek voor nodig. Onderzoek naar placebo en de individu-
ele verschillen tussen de patiënten die baat hebben bij 
een vorm van alternatieve behandeling, zeg behandeling 
A, zeg voor mijn part placebo A, en de patiënten die daar 
nu net weer geen baat bij hebben maar beter floreren bij 
placebo B.

Kortom de kunst om het maximale uit een placebo-effect 
halen moet worden onderzocht. En de verworven kennis 
kan dan in het alternatieve circuit worden toegepast. n

Dick Bierman
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Dick Bierman

Dit fenomeen werd gemeld door zowel de ‘voor-
standers’ van de psi-hypothese als door de scep-
tici die menen dat ‘psi’ niet bestaat. En al snel 
werd dit ‘het experimentator-effect’ genoemd. De 
‘verklaringen’ voor dit effect lopen uiteen van al 
dan niet bewuste fraude door de experimentator 
tot de paranormale ‘vermogens’ van de experimen-

tator zelf. En zowel voor wat betreft fraude-
geneigdheid als voor wat betreft 

paranormale vermogens 
zijn er nu eenmaal in-
dividuele verschillen. 
In dit verhaal wordt op 

de verschillende ‘verkla-
ringen’ voor het experimentator-

effect dieper ingegaan.

Fraude en experimentele fouten
De interpretatie van experimentator-effecten die 
favoriet is bij hardcore sceptici is dat zogenaamd 
succesvolle experimentatoren onbewust dan 

Parapsychologie is een controversieel onderzoeks-

veld. Een van de redenen hiervoor is dat experi-

mentele studies van paranormale verschijnselen 

(psi) slechter repliceerbaar blijken dan andere ‘ge-

wone’ psychologische effecten. Al vanaf het begin 

van het experimentele onderzoek naar paranor-

male verschijnselen werd opgemerkt dat sommige 

experimentatoren tamelijk consequent positieve 

resultaten verkregen terwijl anderen tamelijk con-

sequent geen enkele aanwijzing voor de realiteit 

van psi vonden…

De experimentator  in parapsychologisch onderzoek*
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wel bewust fouten maken tijden hun experimenten of 
tijdens de analyse daarvan. Die fouten zouden mede 
veroorzaakt worden door hun hoop de parapsychologi-
sche hypothese en daarmee hun wereldbeeld te beves-
tigen. Rosenthal heeft een aantal van dit soort fouten 
gedocumenteerd en onderzoekers naar bijvoorbeeld 
registratiefouten concludeerden dat ongeveer 1% van de 
registraties foutief is. Onderzoekers met een positieve 
verwachting ten aanzien van de psi-hypothese maakten 
dan overwegend fouten die inderdaad gunstig uitvielen 
voor deze hypothese. Maar het onderzoek naar registra-
tiefouten werd gedaan in een tijd dat geautomatiseerde 
registratie nog niet aan de orde was en heden ten dage 

is door computergebruik dit soort fouten eigenlijk uit-
gesloten. Recent onderzoek naar dubieuze onderzoeks-
praktijken in de psychologie laat echter wel zien dat 
een groot deel van de onderzoekers met name tijdens 
de analyse dingen doet die eigenlijk niet ‘mogen’ (John 
et al, 2012, Measuring the Prevalence of Questionable 
Research Practices with Incentives for Truth-telling, 
Psychological Science, 23-5, pp. 524-532).
Zo worden er nadat het experiment over is vaak nog 
proefpersonen uit het databestand verwijderd op gron-
den die niet van tevoren waren gespecificeerd. Ook wor-
den sommige variabelen ‘vergeten’ en alleen die varia-
belen gerapporteerd waar een effect in zit. Bij elkaar zijn 
er wel tien van dit soort praktijken waaraan psychologen 
zich bezondigen. Nou, niet alle psychologen maar wel 
zo’n 35%. De ernstigste bevinding in dit onderzoek was 
wel dat die psychologen zich nauwelijks bewust zijn van 
hun dubieuze praktijken. Er zijn geen a priori redenen 
om aan te nemen dat parapsychologische onderzoekers 
er een betere onderzoekspraktijk op na houden. In dit 
licht zou het kunnen dat de succesvolle experimentato-
ren het wat minder nauw nemen met de analysemetho-
den. Echt bedrog, a la Diederik Stapel, wordt echter zeer 
weinig gevonden (< 1%) en ook in de parapsychologie 
zijn er maar een paar gevallen bekend. Het meest be-

ruchte geval is dat van dr. W.J. Levy die de beoogde op-
volger was van prof. J.B. Rhine, een van de grondleggers 
van de experimentele parapsychologie. Deze Levy werd 
betrapt door medewerkers van het parapsychologisch 
instituut in Durham (NC) terwijl hij met de apparatuur 
aan het rommelen was teneinde de ‘helderziende’ mui-
zen waarmee hij experimenteerde een beetje te ‘helpen’. 
Hij werd op staande voet ontslagen. Een ander geval 
betrof S.G. Soal. Deze deed kaartraad-proeven waarbij 
de proefpersonen op een scorelijst invulden aan welke 
kaart iemand anders dacht. Er werden sterke aanwijzin-
gen gevonden dat Soal deze scoreformulieren later had 
veranderd. Dit nadat een medewerker verdacht gedrag 

had waargenomen. Er zijn verder overigens geen aanwij-
zingen dat dergelijk bedrog vaker in de parapsychologie 
dan in de psychologie voorkomt en het is een goed teken 
dat de twee bekende gevallen werden ontdekt door hun 
parapsychologische collegae.

Het psychologisch model
De favoriete verklaring van de meeste parapsychologi-
sche onderzoekers met een psychologie-achtergrond is 
dat sommige experimentatoren hun proefpersonen beter 
weten te motiveren dan andere experimentatoren die 
minder succes hebben. Of meer in zijn algemeenheid, 
zoals Rhine al in 1957 schreef: “de experimentator moet 
in staat zijn de psychologische condities te creëren waar-
onder psi kan optreden…”
Een van de factoren zou zijn dat de experimentator zelf 
sterk gemotiveerd moet zijn en dat op de proefpersonen 
kan overdragen. Deze veronderstelling werd niet direct 
getest maar werd opgevoerd als verklaring dat het zo 
moeilijk zou zijn om de initiële resultaten te repliceren. 
De experimentatoren zouden bij een herhaling van het 
experiment minder enthousiast zijn. Als experimentele 
ondersteuning voor deze hypothese worden zeer vaak 
de beroemde experimenten van Schlitz en Wiseman 
aangevoerd. Marilyn Schlitz is een succesvol experi-

De experimentator  in parapsychologisch onderzoek*



TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 20124

mentator die veel resultaten heeft die de realiteit van 
psi ondersteunen, terwijl Wiseman een scepticus is die 
helemaal niet gelooft in psi. Het mag een wonder heten 
dat ze in harmonie een experiment hebben opgezet om 
het experimentator-effect wat nader te onderzoeken. Het 
ging hierbij om experimenten waarbij proefpersonen al 
dan niet via een gesloten tv-circuit werden bekeken. De 
hypothese was dat, hoewel de kijk-periodes willekeurig 
waren en geheel onbekend aan de proefpersonen, deze 
toch tijdens de kijk-periodes een grotere ‘arousal’ zou-
den vertonen. Deze ‘opgewonden’ toestand kun je meten 
door naar de huidweerstand te kijken. Zowel Schlitz 
als Wiseman hadden dit soort experimenten eerder ge-
daan, Schlitz met succes en Wiseman zonder. Schlitz en 
Wiseman besloten samen een dergelijk experiment uit 
te voeren waarbij de proefpersonen ofwel door Schlitz 
werden begeleid of door Wiseman. En ja hoor, Schlitz’ 
proefpersonen vertoonden het verwachte paranormale 
effect en die van Wiseman niet. Let wel deze proefper-
sonen werden exact op dezelfde manier, op dezelfde lo-
catie en met dezelfde instructies getest. Onderzoek naar 
de attitudes van de proefpersonen na afloop van het ex-
periment liet zien dat de proefpersonen die door Schlitz 
werden begeleid meer in psi geloofden dan de proefper-
sonen van Wiseman. Een interpretatie is dat Schlitz dat 
‘geloof’ door haar behandeling van de proefpersonen 
had overgedragen. Het alternatief, namelijk dat bij de 
verdeling van de proefpersonen Schlitz bij toeval alle 
‘gelovigen’ had getroffen, kon natuurlijk niet worden uit-
gesloten. Daarom werd dit onderzoek nog eens herhaald. 
Volgens de onderzoekers met dezelfde resultaten maar 
bij een nauwkeurige beschouwing van de resultaten was 
er bij Wiseman’s proefpersonen inderdaad geen enkel 
effect te vinden maar Schlitz’ proefpersonen werden nu 
ineens significant rustiger. Dus eigenlijk een omkering 
van haar eerdere resultaat. Een derde experiment liep op 
niets uit en werd niet gepubliceerd.
Er is ook wel geprobeerd, door onder andere Parker en 
later door Tadonio, om (student-)experimentatoren te 
manipuleren zodat ze ofwel heel positief ofwel heel ne-
gatief waren over de psi-hypothese.

Het psi-experimentator-model
De derde verklaring voor experimentator-effecten is er 
een waar de meeste onderzoekers liever niet over praten. 

Wel onder elkaar maar niet publiekelijk, want dat maakt 
alles namelijk veel te ingewikkeld. Niettemin is juist die 
verklaring de meest consistente en verklaart ook een 
aantal bevindingen die ‘te gek zijn voor woorden’. De 
redenering is dat het onbekend is hoe je psi zou kunnen 
‘afschermen’, of ‘uitschakelen’. En dat betekent dat een 
experimentator zijn eigen paranormale ‘bijdrage’ aan 
de uiteindelijke resultaten ook niet kan ‘uitschakelen’. 
Hoewel bij de presentatie van die resultaten er altijd 
wordt aangenomen dat de proefpersonen verantwoor-
delijk zijn voor de paranormale resultaten en er over psi 
van de experimentator een ‘omerta’ heerst, werd er al in 
1976 door Kennedy gewezen op de mogelijkheid dat die 
proefpersonen wellicht veel minder relevant waren dan 
de experimentatoren. Sommige experimentatoren waren 
succesvoller en dus zouden ze hun proefpersonen wel 
beter motiveren. Fisk was een beroemde onderzoeker die 
samen met West een nieuw type van helderziendheid-
test had bedacht. De proefpersonen kregen kaarten met 
daarop een klok zonder wijzers. De bedoeling was dat ze 
op die kaart wijzers zouden tekenen die overeen zouden 
komen met een willekeurige doel-klokkaart. Het idee was 
grappig omdat een respons van de proefpersoon precies 
goed kon zijn maar ook een beetje goed. Dus als de 
doel-klokkaart 2 uur aanwees dan was een respons van 
3 uur minder ‘fout’ dan een respons van zeg 8 uur. Wel 
bleek dat Fisk over het algemeen betere resultaten had 
dan West. Misschien omdat Fisk veel aardiger met zijn 
proefpersonen omging?
Maar toen Fisk en West hun klok-raad-experimenten per 
post uitvoerden en de verschillen tussen de resultaten 
van Fisk en West nog steeds bleven bestaan, werd die 
redenering wel heel onaannemelijk. Het contact tus-
sen de experimentatoren en de proefpersonen was 
gereduceerd tot standaardbriefjes. Hoe konden dan de 
proefpersonen van Fisk meer gemotiveerd zijn dan die 
van West? Zouden ze hun helderziendheid gebruiken 
om erachter te komen wie hun experimentator was? Dat 
leek wel vergezocht. Maar het werd nog merkwaardiger 
toen Feather en Brier een experiment uitvoerden waarbij 
de data voordat ze geanalyseerd werden in twee delen 
werden opgesplitst. Deze data werden vervolgens door 
twee verschillende mensen geanalyseerd. En tot hun 
verbazing bleken er zeer verschillende resultaten voor 
die twee delen data uit te komen. Het begon er meer en 
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meer op te lijken dat die twee mensen die de data had-
den geanalyseerd er op paranormale wijze in geslaagd 
waren om de resultaten te krijgen die ze verwachtten. Dit 
effect kreeg al gauw de naam ‘analyzer-effect’. Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat het zeer veel voorkomt 
dat de experimentator zelf de analyses uitvoert. In zo’n 
geval is een experimentator-effect niet van een ‘analyzer-
effect’ te onderscheiden. 
Dit besef viel min of meer samen met de opkomst van 
het theoretisch model van Evan Harris Walker, de zo-
genaamde ‘observationele theorie’. Hij voorspelde dat 
de paranormale input plaatsvindt als de uitkomsten 
uiteindelijk werden geobserveerd. Meer precies, op het 
moment dat bijvoorbeeld in een kaartraad-experiment 
de gissing van de proefpersoon met het doel wordt 
vergeleken. Dat gebeurt ook vaak door de experimen-
tator. Walker’s theorie was gebaseerd op een bepaalde 
interpretatie van het zogenaamde meetprobleem in de 
kwantumfysica. Deze oplossing, de radicaal-subjectieve 
oplossing genoemd, stelt dat alleen de bewuste obser-
vatie van een resultaat een meting is. Daarmee speelde 
het bewustzijn ineens een cruciale rol in de interpretatie 
van de kwantumfysica. De problematiek van de meting 
wordt vaak geïllustreerd door het denk-experiment met 
Schrödinger’s kat (zie bijvoorbeeld Wikipedia). 
Je zou denken dat dit soort uitkomsten aanleiding zou-
den zijn voor een groot aantal experimenten waarbij 
geprobeerd zou worden de bijdragen van de proefperso-
nen en die van de experimentatoren te scheiden, maar 
helaas is er maar één replicatie van het analyzer-effect 
bekend. Door de onderzoeksters Weiner en Zingrone. 
Met alweer significante verschillen tussen de data die 
door de twee analysatoren werden geanalyseerd. 
Parker deed een experiment naar het experimentator-ef-
fect waarbij hij 14 studenten trainde als experimentator, 
9 hiervan geloofden in paranormale verschijnselen. De 
student-experimentatoren deden ieder een experiment 
met een aantal proefpersonen en het over-all resultaat 
was positief. Maar dat positieve effect was helemaal 
afkomstig uit de data van de proefpersonen die door de 
‘gelovige’ student-experimentatoren waren begeleid. Dit 
resultaat kan natuurlijk ook geduid worden door aan te 
nemen dat de ‘gelovige’ experimentatoren hun proef-
personen beter behandelden. Maar secundaire analyses 
lieten zien dat die ‘gelovige’ student-experimentatoren 

helemaal niet als warmer en sympathieker werden ge-
zien door hun proefpersonen.
Helaas was niet duidelijk in dit experiment wie de data 
geanalyseerd hebben. In een voorgenomen experimenta-
tor-effect-studie waarvoor net een subsidie is verworven 
(zie pagina 16 in dit TvP) zal wel geprobeerd worden de 
bijdragen van de proefpersonen, de experimentatoren, 
en diegenen die de analyses uitvoeren uit elkaar te 
halen. Dit is een direct gevolg van de wens om nu toch 
eindelijk eens een repliceerbaar experiment te krijgen 
en om niet elke keer als een replicatie mislukt te hoeven 
roepen dat het de schuld is van de (sceptische) experi-
mentator.

Conclusie
Het experimentator-effect is bekend uit de psychologie 
maar het lijkt erop dat juist in parapsychologische ex-
perimenten dit effect een storende en ongecontroleerde 
bijdrage levert aan de uiteindelijke resultaten. En met 
name waar het de paranormale vermogens van de expe-
rimentator betreft, is dit wel begrijpelijk. Om te beginnen 
kan elke experiment dat een experimentator uitvoert met 
doorsnee proefpersonen gezien worden als een dobbel-
steen-experiment met de experimentator als belangrijk-
ste proefpersoon. Al dat gedoe met proefpersonen en 
raden enzovoorts leidt uiteindelijk tot een aantal hits en 
een aantal missers. Of ‘kop’ of ‘munt’, waarbij de expe-
rimentator natuurlijk zoveel mogelijk ‘kop’ (hits) wil. Je 
kunt zeggen dat het hele experiment eigenlijk geconcep-
tualiseerd kan worden als een zogenaamde ‘toevals-ge-
nerator’. En daar komt nog wat bij. Die experimentatoren 
zijn vaak veel meer gemotiveerd dan hun proefpersonen, 
vooral als dat eerstejaars psychologiestudenten zijn. En 
als een experimentator bij voortduring niets vindt, zal 
hij als snel de brui eraan geven. Alleen de ‘begaafde’ 
experimentatoren blijven over. Langzaam dringt nu het 
besef door in de parapsychologische onderzoeksge-
meenschap dat het absoluut noodzakelijk wordt om die 
‘begaafde’ experimentator goed te kunnen beschrijven, 
zodat iemand die een experiment wil repliceren ook een 
vergelijkbare experimentator kan gebruiken. n

* Dit artikel is een vrije bewerking van het gelijknamige artikel van 

Matthew Smith dat verscheen in het Journal of Consciousness 

Studies (10, 6-7, 2002, pp 68-84).



Marian Tjaden

Dodelijke 
verbeeldingskracht*

Een gevangenis in India, 1930. Een ter dood veroordeelde 
man krijgt van een vooraanstaand arts de vraag voorgelegd 
of hij wil meewerken aan een experiment. Normalerwijs 
zou de executie geschieden door openbare ophanging, 
wat voor zijn familie een grote schande zou betekenen. De 
dokter legde uit dat hij een andere executiemethode wilde 
proberen, en vertelde dat hij de gevangene binnenskamers 
wilde laten doodbloeden – dus geen openbare terechtstel-
ling – en beloofde dat het geen pijn zou doen. De gevan-
gene stemde toe. Doodgaan zou hij toch. De man werd 
geblinddoekt meegenomen naar een speciale kamer en 
daar vastgebonden op een operatietafel. Aan de tafelhoe-
ken waren zakjes water bevestigd. De arts maakte enkele 
oppervlakkige sneetjes in voeten en polsen van de gevan-
gene. Kort daarna liet hij water uit de zakjes druppelen.
De geblinddoekte man dacht dat het zijn eigen bloed was 
dat langzaam uit hem wegvloeide. Het effect werd ver-

sterkt doordat de in de kamer aanwezige artsen hadden 
afgesproken om steeds zachter te praten. Uiteindelijk was 
er alleen nog het geluid van langzaam druppelend water, 
tot ook dat stopte en er slechts stilte restte. Kort daarna 
verloor de gevangene het bewustzijn en stierf. Hoewel er 
in werkelijkheid geen druppel bloed was gevloeid. Dit is 
een van meest fascinerende casestudies uit het review 
artikel ‘Emotions as the cause of rapid and sudden death’, 
geschreven in 1936 door de Amerikaanse onderzoeker N.S. 
Yawger in Archives of Neurology and Psychiatry. De meeste 
gevallen die Yawger vermeldt zijn waarnemingen van antro-
pologen en psychologen die ‘primitieve’ stammen bestu-
deerden. Zoals Walter Cannon van Harvard Medical School, 
die onderzoek deed naar Maori’s in Nieuw-Zeeland. 
Cannon beschrijft hoe een Maori door de plaatselijke witch 
doctor werd vervloekt en enkele dagen later overleed. 
Volgens Cannon een kwestie van ‘death by imaginaton’. 

Het placebo-effect is een al-

gemeen bekend verschijnsel. 

De tegenhanger, het nocebo-

effect, is echter nauwelijks 

onderzocht.
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Hij noteerde: “Het werkt het beste als slachtoffer, familie 
en vrienden geloven dat de witch doctor daadwerkelijk 
magische krachten bezit die kunnen doden. Ook moet de 
dokter al eerder dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. 
Verder moet iedereen in het dorp zich gedragen alsof de 
vervloekte persoon daadwerkelijk zal sterven, en hem links 
laten liggen. Dan zal hij spoedig sterven.”
Dit soort verschijnselen komt niet alleen voor bij primitieve 
culturen. Ook bij hoogopgeleide, atheïstische, rationele, 
westerse mensen kunnen negatieve verwachtingen licha-
melijke klachten veroorzaken, en mogelijk zelfs tot de dood 
leiden. Dit wordt het nocebo-effect genoemd – afgeleid van 
het Latijnse ‘nocere’ dat ‘kwetsen’ betekent. Het nocebo-
effect is de ‘evil twin’ van het placebo-effect.
Er is weinig onderzoek gedaan naar het nocebo-effect. 
Op Pubmed zijn er maar 52 publicaties met ‘nocebo’ in 
de titel, tegenover 100.571 met ‘placebo’. Logisch, je kunt 
moeilijk experimenteel mensen zich laten doodschrikken. 
Toch zijn er een paar gecontroleerde studies met vrijwil-
ligers gedaan. Bij een experiment met astmapatiënten 
kregen twee groepen een spray met fysiologisch zout 
toegediend. Bij de ene groep werd gezegd dat de spray de 
klachten zou verlichten, bij de andere dat er een irriterende 
stof in zat. Vijf minuten later kregen de mensen uit de no-
cebo-groep een hevige astma-aanval, metingen lieten zien 
dat hun bloedvaten ernstig waren vernauwd. De mensen 
uit de placebogroep konden juist opgeluchter ademhalen.
In een ander experiment kregen proefpersonen suikerwater 
en werd er verteld dat het een braakmiddel was. Tachtig 
procent moest vervolgens inderdaad overgeven.
Behalve dit soort gecontroleerde experimenten zijn er ook 
enkele interessante casestudies gepubliceerd. Neuroloog 
Martin Samuels van Harvard Medical School vond tijdens 
de autopsie van een man die na uren twijfelen uiteindelijk 
zelfmoord pleegde door van een gebouw af te springen, 
honderden kleine bloedingen in het hart. De doodsoorzaak 
waren uiteraard de verwondingen door de val. Maar de 
schade aan het hart was opzienbarend. Toen Samuels op 
een congres dit geval besprak, bleek dat een patholoog uit 
Parijs soortgelijke schade had aangetroffen in het hart van 
een man die van de Eiffeltoren was gesprongen. Het is de 
angst om wel of niet te springen die volgens Samuels de 
schade veroorzaakt.
Charles Hirsch, patholoog-anatoom in Cleveland, kreeg 
vaak slachtoffers van een roofoverval in zijn mortuarium. 
Hij constateerde in sommige gevallen slechts lichte ver-
wondingen die niet de doodsoorzaak konden zijn. Nadere 
studie toonde aan dat het hartspierweefsel was gescheurd, 

iets dat bij een klassieke hartaanval door vet eten of embo-
lie niet het geval is.
Hirsch herkende het gescheurde weefsel als zogeheten 
‘fear lesions’, bekend van tamelijk sadistische dierexpe-
rimenten uitgevoerd tussen jaren vijftig en zestig. Een rat 
werd bijvoorbeeld gedwongen te luisteren naar het geluid 
van een gevecht tussen ratten en katten. De rat schrok zich 
dood van dit geluid. In het hart werden daarna deze ‘fear 
lesions’ aangetroffen.
De standaardverklaring voor het effect van angstige ge-
dachten of gevoelens op het lichaam is de ‘fight or flight’-
respons. De hersenen sturen een noodsignaal naar de bij-
nieren, die vervolgens stresshormonen produceren en afge-
ven aan het bloed. De spieren trekken samen, het hart gaat 
sneller kloppen, het lichaam is klaar voor actie. Verklaart 
dit echter ook de zeldzame ‘fear lesions’ in het hart?
Samuels denkt dat er in zulke gevallen iets anders gebeurt. 
Behalve deze getrapte klassieke stressreactie kunnen de 
hersenen ook direct organen beïnvloeden door de zenu-
wenuiteinden ter plaatse stresshormonen te laten uitschei-
den. Samuels’ theorie is dat extreme angst via dit directe 
mechanisme tot een hartstilstand kan leiden. Hartcellen 
hebben calciumkanalen die worden gereguleerd door 
stress hormonen. Bij een plotselinge dosis stresshormoon 
openen de calciumkanalen en stromen de hartcellen vol 
met calcium, vervolgens trekken de hartspiercellen zich 
samen en ontstaat snel daarna aritmie, het hart versteent 
letterlijk door het calcium. Zo’n ‘versteend hart’ wordt ove-
rigens ook soms aangetroffen bij mensen die zijn overle-
den na een hersenbloeding.
Dr Robert Hahn van de Centers for Disease Control in 
Atlanta noemt het nocebo-effect een ondergewaardeerd 
cultureel verschijnsel dat een hele reeks aan onduidelijke 
ziekten zoals het vermoeidheidssyndroom, allergieën, het 
golfoorlogsyndroom en mensen die ziek worden door elek-
trische straling van zendmasten wereldwijd zou kunnen 
verklaren. Je kunt jezelf dus echt ziek denken en de put in 
praten, en andere mensen ook.
Hahn pleit voor meer onderzoek. Want is het bijvoorbeeld 
wel zo verstandig om vage, onschuldige bijwerkingen als – 
mogelijke – hoofdpijn, uitslag, vermoeidheid of misselijk-
heid te vermelden in bijsluiters van medicijnen? Dan gaan 
patiënten er op zitten wachten. De conclusie lijkt duidelijk. 
Negatieve gevoelens zijn uiterst schadelijk. “I’m worried 
sick,” zeggen ze in de VS. Het beste antwoord dat een dok-
ter kan geven is “cheer up or die!” n

* Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Bionieuws, 25 feb 2005.
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Eva Lobach

Placebo: een vat  vol verwachtingen

Stel je het volgende scenario voor: je bezoekt 

de huisarts vanwege rugpijn, aanhoudende ver-

moeidheid, of een hardnekkige hoest. De dokter 

luistert naar je verhaal, stelt een paar vragen, en 

beklopt je hier en daar om ernstige oorzaken uit 

te sluiten. Tegen het einde van het consult pakt 

ze het receptenblok en vraagt met de pen in de 

hand: “Placebo’tje doen?”

Wat ga je antwoorden?

Een vreemd scenario. Maar wel een scenario 

waarin een belangrijk dilemma naar voren komt. 

Een placebo, in de volksmond ‘neppil’ genoemd, 

verliest, naar we aannemen, zijn werkzaamheid 

als de patiënt weet dat het nep is. Maar de arts 

mag de patiënt niet voor de gek houden. Bij wet 

is geregeld dat de arts opening van zaken geeft. 

Liegen of verzwijgen mag niet. Een patiënt moet 

een geïnformeerde beslissing kunnen nemen, en 

vertrouwt erop dat de dokter volledig open is 

over de mogelijke oorzaken van de klacht en de 

voor- en nadelen van een behandeling…
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Placebo: een vat  vol verwachtingen

Zelfs als de arts deze regels zou negeren en onschuldige 
kalktabletjes of een bitter smakend drankje voorschrijft, 
dan is de kans groot dat de opzet niet slaagt. Menig 
patiënt of huisgenoot van een patiënt zal dan via Google 
al snel ontdekken dat de dokter hem gefopt heeft. Een 
genezend effect is dan niet meer waarschijnlijk, maar 
wel waarschijnlijk is dat de dokter de volgende keer een 
briesende patiënt op het spreekuur krijgt. Kortom, open-
heid en goedgeïnformeerd-zijn is een groot goed, maar 
het staat wel de magie in de weg die van een officieel 
onwerkzame pil een geneesmiddel zou kunnen maken. 
Want magie, dat is het voor de wetenschap nog steeds 
grotendeels als we willen begrijpen hoe een placebobe-
handeling tot verbetering van de klacht of zelfs genezing 
leidt.

Hindernissen bij placebo-onderzoek
Placebobehandelingen maken al vele tientallen jaren 
deel uit van het uittesten van nieuwe medicijnen. Voor 
geneesmiddelenfabrikanten zijn placebo’s maar een las-
tige zaak, want het met veel geld ontwikkelde medicijn 
kan soms amper opboksen tegen het placebo-effect. Ze 
kunnen de placebobehandeling ook niet zomaar wegla-
ten, want onderzoek zonder placebo-controlegroep wordt 
niet meer serieus genomen; een medicijn wordt slechts 
werkzaam geacht als het een beter resultaat oplevert 
dan van een eender ogende ‘dummy’. Voor de farma-
ceutische industrie is het placebo dus een noodzakelijk 
kwaad. Ze heeft er geen belang bij om te begrijpen hoe 
placebo’s werken en zeker niet om te onderzoeken hoe 
je het placebo-effect zou kunnen versterken. Onderzoek 
hiernaar moet dus uit de beperkte algemene middelen 
komen. 
Maar er zijn nog meer hindernissen. Zelfs met een zak 
geld en veel goede wil valt het niet mee om goed place-
bo-onderzoek te doen waaruit je verantwoorde conclu-
sies kunt trekken over de grootte van het placebo-effect, 
laat staan over de werking ervan. Zoals in de column van 
Dick Bierman in dit nummer is te lezen, moet je placebo-

behandelingen ‘dubbelblind’ uitvoeren, dat wil zeggen: 
zowel de onderzoeker als de proefpersoon weten niet 
om welke behandeling het gaat. Dit is belangrijk omdat 
de verwachtingen van de onderzoeker en de verwachtin-
gen van de patiënt allebei een belangrijke rol spelen bij 
de uitkomst. Als je een placebobehandeling opneemt 
in een onderzoek naar een nieuw medicijn, zoals een 
farmaceutisch bedrijf dat doet, kun je dat meestal wel 
dubbelblind uitvoeren. Maar als je iets wilt weten over 
het placebo-effect op zichzelf, moet je de placebobehan-
deling vergelijken met geen-behandeling; je wilt immers 
weten of de placebobehandeling iets toevoegt in verge-
lijking met het spontane beloop van een klacht of ziekte. 
Maar hoe moet je dit dubbelblind doen? De onderzoeker 
moet de éne proefpersoon een pil of spuit geven, en de 
andere proefpersoon krijgt niks. Het is hier niet zo mak-
kelijk om de onderzoeker blind te maken voor wie een 
behandeling krijgt en wie niet. Voor de patiënt evenmin. 
Daarnaast kan het zijn dat meedoen aan een weten-
schappelijk onderzoek op zich al een effect heeft op de 
kwaal. Het is tenslotte een vorm van aandacht, en aan-
dacht speelt een belangrijke rol in het genezingsproces. 
Anderzijds kan de wetenschap dat hij of zij in de groep 
zit zonder behandeling de klachten juist extra versterken. 
Een ander, ethisch probleem van placebo-onderzoek is 
dat het bij kwalen waarvoor een geaccepteerde, werk-
zame behandeling bestaat, voor artsen, die immers hun 
Hippocratische eed hebben gezworen, niet te verant-
woorden is om mensen zo’n behandeling te onthouden, 
zelfs als patiënten daar zelf mee in zouden stemmen. 
Kortom: voetangels en klemmen!
Niettemin kun je wel een hoop leren over het placebo-
effect door verschillende placebobehandelingen met 
elkaar te vergelijken. Daaruit blijkt dat de verwachtingen 
van de patiënt over de effectiviteit van de behandeling 
het meeste gewicht in de schaal leggen. Deze verwach-
tingen zijn hoger naarmate de behandeling meer van de 
patiënt vergt, en daarmee, zo is aangetoond, wordt het 
genezend of verlichtend effect groter. Een grote pil werkt 
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bijvoorbeeld beter dan een kleintje, een bittere pil werkt 
beter dan een smaakloze pil, en een glanzende capsule 
is effectiever dan een tablet. Een pil in een doosje van 
een bekend merk doet het beter dan één van een onbe-
kend merk, en een injectie doet het weer beter dan een 
pil. De effectiviteit van de behandeling is ook groter bij 
positieve relatie tussen de arts en de patiënt, en bij een 
arts die goed uitlegt en vertrouwen oproept.

Pijnklachten
Een huisarts krijgt met grote regelmaat te maken met 
pijnklachten zonder duidelijke oorzaak, of als onvermijd-
baar bijverschijnsel bij een onbehandelbare aandoe-
ning. Omdat pijnstillers vaak ongewenste bijwerkingen 
hebben, is er veel belang bij om de laagst werkzame 
dosering te gebruiken. Er is daarom veel onderzoek ver-
richt naar pijn en placebo-pijnstillers. Bij een bepaald 
soort pijnonderzoek veroorzaakt de onderzoeker onder 
gecontroleerde omstandigheden pijn bij gezonde proef-
personen door bijvoorbeeld de huid lokaal te beschijnen 
met een laser, of door de huid te irriteren met capsaïcine 
(het prikkelende stofje in rode peper). De proefpersoon 
geeft op gezette tijden aan hoeveel pijn hij of zij heeft, 
bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10. Uit dit en soort-
gelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is om pijnstilling 
bij de proefpersoon te conditioneren: een infuus met 

een werkzame pijnstillende stof wordt toegediend en de 
proefpersoon ervaart verlichting van de pijn. Na enige 
malen herhaling zal toediening van uitsluitend fysio-
logische zout, dat geen bekende pijnstillende werking 
heeft, toch pijnverlichting geven. De conditionering die 
hier heeft plaatsgevonden draait ook weer om het beïn-
vloeden van de verwachtingen van de proefpersoon. De 
proefpersoon associeert het infuus met pijnverlichting, 
en na enige tijd is alleen het aanbrengen van het infuus 
zonder werkzame stof al voldoende om de pijnverlichting 
op te roepen. Ook een associatie met pijnverlichtende 
crème leidt tot pijnverlichting bij een crème die geen 
bekende werkzame stof bevat. Placebowerking door 
conditionering is een uiting van de zogenaamde Pavlov-
reactie: de hond van Pavlov die al bij het luiden van een 
bel ging kwijlen omdat hij wist dat het geluid van de bel 
zijn eten aankondigde. Helaas werkt het placebo vaak 
net zolang als bij de hond die op een gegeven moment 
bij het luiden van de bel geen eten meer krijgt. De hond 
stopt met kwijlen, en de proefpersoon rapporteert weer 
pijn. Niettemin kan deze bevinding wel helpen in de 
medische praktijk. Elke kwaal heeft zijn beloop, en de 
meeste kwalen gaan op zeker moment weer over. De 
vermindering van de werkzame stof in een pijnstillende 
tablet kan wellicht doorgaan totdat er nog maar weinig 
in zit. De geconditioneerde verwachtingen van de patiënt 
en het natuurlijk beloop van de aandoening kunnen 
samen zorgen dat de klachten verdwijnen met zo min 
mogelijk bijwerkingen van pijnstillers.

Hoe groot is het placebo-effect?
Bij hoeveel mensen werkt een placebo, en hoe groot 
is het effect? Hierover is veel controverse in de we-
tenschappelijke literatuur, waarbij onderzoekers in 
tijdschriftartikelen als ‘The Powerful Placebo’, ‘Is the 
Placebo Powerless?’ en ‘Is the Placebo Really Powerless?’ 
met elkaar in discussie gaan. De discussie begon goed 
op stoom te komen met het beroemde artikel uit 1955 
van de Amerikaanse anesthesioloog Henry Beecher (‘The 
Powerful Placebo’). Maar, schreef  de Deense Asbjørn 
Hróbjartsson (‘Is the Placebo Powerless?’), het placebo is 
helemaal niet zo sterk, want Beecher had alleen groepen 
met een medicijn en een placebo met elkaar vergeleken 
en zich geen rekenschap gegeven van het natuurlijke 
beloop. De Deen baseerde zijn conclusie op een uitge-

De proefpersoon associeert het infuus 

met pijnverlichting, en na enige tijd is 

alleen het aanbrengen van het infuus 

zonder werkzame stof al voldoende om 

de pijnverlichting op te roepen…
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breide meta-analyse van alleen die studies waarin ook 
het natuurlijk beloop was bestudeerd. Maar ook op dit 
werk kwam kritiek. De Duitser Franz Porzsolt (‘Is the 
Placebo Really Powerless?’) merkte op dat veel van het 
onderzoek dat Hróbjartsson rapporteerde afkomstig was 
van geneesmiddelenfabrikanten. En dat is een probleem, 
want zij moeten dan weliswaar met onderzoek aantonen 
dat hun medicijn beter werkt dan een placebo, maar ze 
zijn niet verplicht zijn om ál hun onderzoek rondom een 
bepaald medicijn te publiceren. Het is daarom denkbaar, 
en zelfs waarschijnlijk, dat het onderzoek dat zij wél 
publiceren juist die studies zijn waarin door toevallig-
heden maar een klein placebo-effect optrad, waarbij de 
werkzaamheid van het medicijn beter uitkwam, en omge-
keerd juist een klein verschil optrad met de natuurlijk-be-
loop-groep. Studies met een groot placebo-effect zouden 
er dan best kunnen zijn, maar domweg niet openbaar 
gemaakt. De grootte van het placebo-effect is dus nog 
punt van discussie, maar de grootte van een placebo-
effect kan in ieder geval wel geconditioneerd worden, 
zo blijkt uit resultaten van pijnonderzoek. Verschillende 
crèmes zonder enige werkzame stof worden in zo’n 
onderzoek eerst geassocieerd met toe- of afname van 
pijnveroorzakende stimuli (zoals bijvoorbeeld laserlicht). 
De proefpersoon weet niet dat het laserlicht wordt gema-
nipuleerd, en zal verlichting van de pijn toeschrijven aan 
een bepaalde crème. Als later de laser zonder vermin-
dering wordt ingezet, rapporteert de proefpersoon meer 
pijnverlichting bij de crème waar men de meeste werking 
aan had toegeschreven. 
Sommige studies richten zich op verschillen tussen men-
sen;  bij sommigen (‘reactors’) zal een placebo vrijwel 
altijd een effect laten zien en bij anderen (‘non-reactors’) 
werkt het juist niet. Ook hier vinden onderzoekers lang 
niet altijd hetzelfde, maar het lijkt er wel op dat mensen 
die meer suggestibel (of hypnotiseerbaar) zijn en meer 
ontzag hebben voor de medische stand, eerder een pla-
ceboreactie laten zien dan mensen die meer rationeel in-
gesteld of zelfs rigide zijn. Ook hier ligt het voor de hand 
dat het sterkere placebo-effect bij de reactors het gevolg 
is van beter beïnvloedbare verwachtingen.

Hoe werkt het placebo?
Als we magie even buiten beschouwing laten, valt er 
eigenlijk nog niet zoveel over de werking van het placebo 

te zeggen, behalve dat er enkele curieuze onderzoeksre-
sultaten zijn gevonden. Onderzoekers veronderstelden 
bijvoorbeeld dat een placebobehandeling tegen pijn de 
productie van natuurlijke pijnstillers (endorfinen) zou 
kunnen verhogen. Proefpersonen kregen bij een expe-
rimentele studie eerst een pijnprikkel (zoals laser) op 
de huid, vervolgens een placebo, en daarna kregen een 
aantal van die arme proefpersonen via een infuus ook 
nog eens naloxone toegediend, een stof waarvan bekend 
is dat deze de werking van endorfinen blokkeert. Andere 
proefpersonen kregen wel een infuus maar geen na-
loxone. De resultaten waren in overeenstemming met het 
idee dat de proefpersonen door het placebo natuurlijke 
endorfinen gingen aanmaken: alleen bij de proefperso-
nen met het naloxone-infuus nam de pijn weer toe. Dit 
onderzoek is herhaald bij patiënten met pijnklachten, 
met hetzelfde resultaat. 

Conclusies
Placebo’s lijken hun werking vooral te ontlenen aan het 
feit dat de placebobehandeling verwachtingen oproept 
over wat er zal gebeuren, die dan vervolgens (deels) 
uitkomen. Voor dokters is het aan te bevelen bij zichzelf 
na te gaan hoe zij die verwachtingen maximaal kunnen 
inzetten bij het genezingsproces van hun patiënten. 
Hoe de verwachtingen aantoonbare veranderingen in 
fysiologische processen teweeg kunnen brengen is nog 
onbekend. Maar er is hoop voor de toekomst. Twee ta-
lentvolle leerlingen van het Vechtstede College in Weesp, 
Naomi Lagerweij en Nienke Schalij, wonnen met hun 
profielwerkstuk ‘Power of the mind’, gewijd aan het pla-
cebo-effect, in 2012 de KNAW-onderwijsprijs als een van 
de twaalf beste profielwerkstukken van Nederland. De 
prijs is welverdiend, zoals iedereen kan vaststellen via 
diverse links waar men het werkstuk kan downloaden. 
Nienke Schalij is inmiddels geneeskunde gaan studeren. 
Wie weet kunnen we over 15 jaar rapporteren dat we nu 
eindelijk meer weten over de wijze waarop verwachtin-
gen lichamelijke processen beïnvloeden, en de rol van 
placebo’s daarin.

•	 Bericht	over	Naomi	Lagerweij	en	Nienke	Schalij:	

 www.advalvas.vu.nl/nieuws/wunderkind-komt-aan-de-vu-studeren



SPR-MEDEDELINGEN

Op 15 december organiseerde de SPR een experimenteel 
Webinar met als spreker Dean Radin. Een Webinar is een 
lezing over internet waarbij de ‘toehoorder’ zowel de 
spreker als de beelden van het presentatiescherm kan 
bekijken. Alle deelnemers hebben de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Dat kan via een chat-box of via een 
microfoon van de computer (of een aan de computer ge-
koppelde head-set).
Helaas waren er bij de eerste lezing door de late aankon-
diging niet veel toehoorders (ongeveer dertig). Maar een 
enquête onder hen liet positieve reacties zien.
Zo werd de kwaliteit als ‘zeer goed’ (40%) en ‘goed’ 
(33%) beoordeeld. Wel was er bij deze eerste presentatie 
uiteindelijk te weinig tijd voor vragen en interactie met 
het publiek. Volgens de ge-enquêteerden zou het vragen-
uurtje toch zeker 15 minuten moeten duren.
Het is nu de bedoeling om deze Webinars ongeveer 3 a 4 
maal per jaar te organiseren. De deelnemers vonden ove-
rigens een frequentie van 2 maal per maand optimaal. 
De ‘toegangsprijs’ die volgens de enquête redelijk zou 

zijn, bedraagt 3 euro per Webinar. We streven ernaar om 
de kosten voor SPR-leden nog iets lager te stellen, maar 
overleg daarover moet nog plaatsvinden. De inhoud van 
deze Webinars zal zo gekozen worden dat deelnemers 
een goed overzicht krijgen van de geschiedenis en de 
huidige wetenschappelijke ontwikkelingen in dit vakge-
bied. Er wordt over gedacht om alle Webinars te registre-
ren en achteraf beschikbaar te maken via internet. Het 
idee is dat alle registraties bij elkaar een soort introduc-
tiecursus vormen. 
De volgende spreker zal dr. Ed May zijn. Hij spreekt op 
zaterdag 16 maart om 19:00 u. over het StarGate-project. 
Dat is het geheime project van de CIA waarbij geselec-
teerde proefpersonen via paranormale weg informatie 
over de Soviet Unie probeerden te verwerven. Nog veel 
materiaal over dit project is ‘geheim’ maar elk jaar komt 
er meer informatie beschikbaar voor het publiek. Ed May 
was de leider van het betreffende project en heeft een 
zeer goed overzicht van het nu vrijgegeven materiaal. 
Ook van de zaken die nog ‘classified’ zijn, maar daar 
mag hij niet over praten wil hij niet het risico lopen we-
gens hoogverraad langdurig in de Amerikaanse gevange-
nis te moeten doorbrengen. Meer informatie kunt u aan-
treffen op de website: www.dutchspr.org/spr/webinars
We houden u op de hoogte via e-mail (indien u op de 
hoogte wenst te worden gehouden en u heeft uw email-
adres nog niet aan ons doorgegeven, dan kan dat via 
secr@dutchspr.org). We zullen ook andere digitale media 
inzetten om het nieuws te verspreiden.

WEBINAR
Zaterdag 16 maart om 19:00 u.

Dr. Ed May over StarGate: het CIA-

onderzoek naar helderziendheid

Ed May
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Ja, gezellig:
SPR-kring-coördinatoren gezocht

Niet alleen voor de gezelligheid maar vooral voor infor-
matie-uitwisseling over het wetenschappelijk onderzoek 
naar paranormale verschijnselen, is de SPR van plan om 
een aantal studiekringen op te richten. Om te beginnen 
zoeken we goed verspreid over het land mensen die 
dit initiatief lokaal willen coördineren: het organiseren 
van een locatie waar (zeg 10) mensen bij elkaar kunnen 
komen en het verzorgen van versnaperingen waarbij de 
SPR een financiële tegemoetkoming zal geven. Zodra de 
coördinatoren er zijn, zal de SPR de leden in de buurt 
aanschrijven met de vraag of ze mee willen doen. In een 
kring-bijeenkomst kan een recent artikel besproken wor-
den, nieuwe SPR-leden kunnen op persoonlijke manier 
kennismaken, er kunnen kleine experimentjes worden 
georganiseerd. En er kan collectief (en dus met minimale 
kosten) aan een Webinar worden deelgenomen met dis-
cussie na afloop. De SPR streeft naar het organiseren van 
een aantal Webinars per jaar (zie de vorige pagina). Bent 
u geïnteresseerd om als kring-coördinator op te treden, 
email dan naar secr@dutchspr.org

De SPR is hard bezig om de activiteiten via internet te 
verbeteren. Zo is er een geheel vernieuwde website met 
actuele informatie: www.dutchspr.org  U kunt daar ook 
reeds gepubliceerde artikelen uit het Tijdschrift voor 
Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek lezen. Als u 
benieuwd bent wat u kunt verwachten in het komende 
nummer van het tijdschrift: kijk op de website! 
In de loop van het jaar willen we ook de mogelijkheid 
bieden om het tijdschrift tegen een aangenaam tarief al-
leen digitaal te ontvangen. 
Daarnaast is er een Facebook-pagina en een Twitter-
account. Tot op heden was daar niet veel te beleven 
maar dat hopen we snel te veranderen.

Er zijn heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in de 
serieuze wetenschappelijke studie van paranormale 
verschijnselen en andere aspecten van het bewustzijn. 
Dat zijn allemaal potentiële lezers van dit tijdschrift, 
potentiële bezoekers van de jaarlijkse ‘Dag van de 
Parapsychologie’, potentiële deelnemers aan onze 
Webinars. Maar veelal is de SPR aan hen niet bekend. U 
kent wellicht ook mensen in uw kennissenkring die blij 
zouden zijn als ze het Tijdschrift voor Parapsychologie & 
Bewustzijnsonderzoek zouden ontvangen. Maak ze blij! 
U kunt nu op de website een geschenk-abonnement voor 
2013 geven.
Ga daarvoor naar: www.dutchspr.org/geschenk

Nieuwe website SPR Leden-lezersactie

13TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 2012



Dubbelblind

dit TvP). En in zijn algemeenheid mag je stellen dat een 
onderzoeker vaker vindt wat hij al verwachtte. Een goede 
onderzoeker kan best zo slim zijn dat hij goede verwach-
tingen heeft opgebouwd. Verwachtingen die overeenko-
men met de werkelijkheid. Dus logisch toch dat hij dat 
vindt. Maar als je bij twee groepen onderzoekers tegen-
overgestelde verwachtingen opwekt en ze onderzoeken 
hetzelfde verschijnsel, bijvoorbeeld het leervermogen 
van ratten, dan krijgen deze twee groepen tegenoverge-
stelde uitkomsten. Hoe dat precies zit is nog altijd niet 
helemaal duidelijk. Rosenthal werd op latere leeftijd wel 
gesignaleerd op parapsychologische congressen omdat 
hij het zelf ook niet begreep en meende dat er wellicht 
een paranormale component een rol speelde. Maar ook 
zonder een afdoende verklaring werd toch maar besloten 
om de kans op vervuiling van het onderzoek te voorko-
men door alles dubbelblind te doen. Dat betekent voor 
het pillenonderzoek dat de persoon die de pillen uitdeelt 
geen idee heeft welke pil hij uitdeelt. En dat degene die 
dit wel weet geen contact met patiënten of proefperso-
nen heeft, en deze informatie pas openbaart als alle re-
sultaten binnen zijn. Meer algemeen in wetenschappelijk 
onderzoek naar mensen (en dieren?) dient de onderzoe-
ker niet op de hoogte te zijn welke proefpersoon welke 
conditie, pil of anderszins, wordt toegediend. 

Omdat hoofdpijn, als die er eenmaal is, ook zonder pil 
meestal zal afnemen, zal het weinig indruk maken op de 
autoriteiten dat de deelnemers zeggen dat het na die pil 
beter ging. Aha, dan moeten we dus ook een neppil, een 
placebo, in het onderzoek gebruiken. Dan delen we die 
ook uit en dan kunnen we het effect van de echte pil met 
dat van de neppil vergelijken. En als die neppil veel min-
der effect lijkt te hebben, mag ik mijn eigen pil dus op de 
markt brengen. O nee, zeggen de autoriteiten, en terecht, 
want ik deel die pillen uit en ik weet donders goed welke 
de neppillen zijn en welke de echte. Ik ben niet blind! Ja 
maar, werp ik tegen, ik vertel het die patiënt niet welke 
pillen nep zijn. Die patiënt is wel degelijk ‘blind’. Hij 
heeft geen idee. Uit onderzoek blijkt echter dat als de 
experimentator wel op de hoogte is van welke pillen hij 
uitdeelt, de patiënt dat lijkt op te ‘pikken’ en dus is er 
van meet af aan een psychologisch verschil tussen de 
twee soorten pillen en zegt het niets dat de resultaten 
ook verschillen. Dus… degene die de pillen uitdeelt moet 
ook niet weten weke pillen echt zijn en welke niet-echt. 
Ook ‘blind’. Dubbelblind dus. 
Robert Rosenthal is de onderzoeker die stelselmatig 
heeft onderzocht wat het effect is van verwachtingen 
van een onderzoeker op zijn eigen onderzoeksresultaten 
(het zogenaamde ‘experimentator-effect’, zie pagina 2 in 

COLUMN
Dick Bierman

De heilige graal van experimenteel wetenschappelijk 

onderzoek: de dubbelblind gerandomiseerde studie. Het 

klinkt in ieder geval indrukwekkend en ook wel wat lu-

guber. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Stel ik heb 

een nieuwe pil tegen hoofdpijn uitgevonden. Ik kan die 

niet zomaar gaan verkopen. Eerst moet aangetoond dat 

die pil echt werkt. Dus ik geef die pil aan mensen met 

vette hoofdpijn. En ik vraag ze aan te geven of de pijn 

minder is geworden. Nou veel slechter kun je het niet 

doen, dat onderzoek… 

TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 201214



15TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 4 • 2012

En dan nog even die kreet ‘gerandomiseerd’. Dat slaat 
op een tweede eis voor goed onderzoek. Namelijk dat 
de patiënten die de echte pil krijgen en de patiënten die 
de neppil krijgen op volkomen toevallige wijze gekozen 
worden, bijvoorbeeld door lootjes met hun naam erop te 
trekken uit een zak die goed geschud is. Dus niet de pa-
tiënten die er het ergst aan toe zijn op humane gronden 
dan maar de echte pil geven en de resultaten daarvan 
vergelijken met de groep die al wat minder hoofdpijn 
had en behandeld is met de neppil. 
Nu we weten hoe dat moet met goed onderzoek, kunnen 
we eens kijken hoe vaak deze ‘gouden standaard’ nu 
echt wordt gebruikt. Je zou verwachten dat ze vooral in 
medisch onderzoek de standaard is. En ook in de psy-
chologie. Helaas, niets is minder waar. Slechts een paar 
procent van het onderzoek voldoet aan de gouden stan-
daard. Het is vooral een standaard die met de mond be-
leden wordt. Redenen genoeg om er niet aan te voldoen. 
Het is gewoon een heel gedoe. Lootjes trekken is nog 
tot daar aan toe. Maar die condities verbloemen voor de 
mensen die het werk uitvoeren en dat dan totdat alles, 
behalve de analyse van de resultaten, achter de rug is: 
veel te ingewikkeld. Veel onderzoek wordt uitgevoerd 
door studenten, die zich eerst verdiepen in de literatuur 
en alleen daardoor al allerlei verwachtingen hebben. En 

de verantwoordelijke onderzoeker laat het maar zo. Ach, 
het zal wel meevallen met dat experimentator-effect. 
Nou dat doet het dus niet. En in het onderzoek naar 
paranormale verschijnselen is algemeen bekend dat 
sommige experimentoren wel en andere geen resultaten 
vinden die de paranormale hypothese ondersteunen. Het 
mooist werd dat gedemonstreerd door enkele studies 
die parapsycholoog Marilyn Schlitz en scepticus Richard 
Wiseman gezamenlijk uitvoerden (zie het artikel op pa-
gina 2). Hoewel de experimentele procedure die beide 
experimentatoren volgden identiek was, kwamen de re-
sultaten, u raadt het al, overeen met hun verwachtingen. 
Wisemans resultaten waren totaal random, terwijl bij 
Schlitz wel effecten werden gevonden. En reken maar dat 
ze elkaars procedures goed in de gaten hielden. 
Het experimentator-effect lijkt bij het onderzoek naar pa-
ranormale verschijnselen nog veel meer invloed te heb-
ben dan bij mainstream onderzoek. Wellicht wordt het 
tijd bij onderzoek naar paranormale verschijnselen niet 
alleen te specificeren wat voor soort proefpersonen er 
aan het onderzoek deelnam, maar ook te kijken naar de 
hoop en de verwachtingen en wellicht zelfs het persoon-
lijkheidsprofiel van de onderzoeker. Ach dat past best 
mooi in deze tijd waar de lezer overspoeld wordt door 
interviews met een hoop ‘human interest’. n



Daryl Bem publiceerde begin 2012 zijn geruchtmakende 
artikel waarin hij de resultaten van 9 experimenten 
presenteerde die volgens hem alleen begrepen konden 
worden door het verschijnsel precognitie. Maar, zo 
stelde hij zelf, ik heb die experimenten zo opgezet dat ze 
makkelijk zijn te repliceren door andere onderzoekers. 
Daartoe zette hij ook de benodigde software op internet. 
Zijn experimentele benadering was gebaseerd op de zeer 
succesvolle presentiment-experimenten. Bij presenti-
ment-experimenten wordt een lichamelijk (fysiologisch) 
signaal gemeten zoals bijvoorbeeld huidweerstand. Als 
iemand opgewonden raakt, wordt die huidweerstand 
lager. Als je de proefpersoon nu heel emotionele plaat-
jes, zoals bijvoorbeeld een doodgereden poesje, laat 
zien dan zie je ongeveer 2 seconden later de huidweer-
stand omlaag schieten. Bij meer neutrale plaatjes, zoals 
plaatjes van huishoudelijke voorwerpen, reageert die 
huidweerstand nauwelijks. Het paranormale was nu dat 
al voordat de emotionele plaatjes werden getoond die 
huidweerstand omlaag ging. Nu is het zo dat als iemand 
een emotioneel plaatje verwacht (anticipeert) die huid-
weerstand al omlaag gaat, maar daar kon in presenti-
ment-experimenten geen sprake van zijn want niemand 
wist of er een neutraal of een emotionele plaatje getoond 
zou worden. Dat werd pas enkele milliseconden voordat 
het plaatje op het scherm kwam op volkomen toevallige 
wijze (random) bepaald.
Daryl Bem vond een groot bezwaar dat voor het doen van 

Bial sponsort onderzoek naar het

experimentator-effect

NIEUWS

een dergelijk presentiment-experiment altijd min of meer 
dure fysiologische meetapparatuur nodig is. Daarom 
bedacht hij dat het goedkoper was om niet naar een 
lichaamssignaal te kijken maar naar een andere gedrags-
maat. In een van zijn experimenten toont hij een aantal 
woorden en erna, geheel onverwacht voor de proefper-
soon, wordt er een geheugentaak afgenomen. Welke 
woorden herinner je je nog? Om die vraag te beantwoor-
den is natuurlijk geen fysiologische meetapparatuur 
nodig. Na het afnemen van die geheugentaak werd een 
deel van de eerder gepresenteerde woorden nogmaals 
een aantal malen getoond. 
De hypothese die Bem had, was dat voor die woorden 
die later nogmaals zouden worden getoond al een betere 
geheugenprestatie zou optreden, nog voordat die extra 
training plaatsvond (zie ook het artikel op pag. 18 in dit 
TvP, dat is een variatie op Bems experimenten).
Omdat het inderdaad zo makkelijk is om Bems expe-
rimenten na te doen, gebeurde dat ook. En wat Bem 
vreesde en ook al aangaf in het bewuste artikel was 
dat sommige experimentatoren wel ongeveer dezelfde 
resultaten vonden maar anderen, meestal onderzoekers 
die twijfelden aan het bestaan van precognitie, totaal 
niet. Nu is het in de wetenschap gebruikelijk dat een 
verschijnsel pas als objectief wordt gezien als in principe 
elke onafhankelijke onderzoeker dat verschijnsel ook 
kan waarnemen. Maar dat gaat ervan uit dat de verwach-
tingen en de hoop van experimentatoren geen enkele 
rol spelen. Voor Bem is het dus nu erg belangrijk om te 
laten zien dat er sprake kan zijn van een experimentator-
effect. Tezamen met Marilyn Schlitz die ook al eerder 
het experimentator-effect op kleine schaal onderzocht 
(zie pag. 2 in dit TvP) heeft hij een subsidieaanvraag 
ingediend om dat geheugenexperiment van hem 32 
maal te herhalen met verschillende experimentatoren. 
Elke student-experimentator gaat 12 proefpersonen 
testen. En dan komt de truc. Van alle experimentatoren 
wordt bepaald wat hun a priori geloof in de realiteit van 
paranormale verschijnselen is. Er is al vaak gevonden 
dat proefpersonen die positief zijn over het bestaan van 
precognitie (die mensen worden ‘sheep’ genoemd) beter 
presteren (ze moeten trouwens niet al te extreem zijn 
in hun geloof). In het Schlitz-Bem-experiment wordt nu 
eindelijk systematisch onderzocht of de attitude van de 
32 experimentatoren een rol speelt bij de uitkomsten. De 
vraag is echter wel of de verwachtingen van Daryl Bem 
en Marilyn Schlitz geen rol zullen spelen… n
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Deze over de hele wereld verspreide RNG’s sturen elke 
seconde gegevens naar de Princeton Universiteit. Tijdens 
gebeurtenissen die grote aandacht krijgen in de wereld, 
denk aan 9/11, lijken de random-generatoren zich iets 
anders te gedragen dan ze theoretisch zouden moeten: 
in plaats van ‘randomness’ (willekeur) toont zich dan 
structuur in de resultaten. Deze structuur is minimaal 
maar redelijk consistent, zodat de in de jaren opge-
bouwde cumulatieve structuur niet als een toevalligheid 
kan worden afgedaan. Dat betekent nog niet dat het per 
se een paranormaal verschijnsel is. Je kunt je voorstellen 
dat tijdens wereldgebeurtenissen de stroomvoorziening 
sterker wordt belast omdat heel veel mensen de tv aan-
zetten. Of dat heel veel mensen hun mobieltje pakken 
om het grote nieuws door te geven. Deze externe invloe-
den zou kunnen leiden tot storingen en het afwijkend 
gedrag van de RNG’s. 
Peter Bancel heeft nu vier modellen empirisch met elkaar 
vergeleken waaronder het hierboven vermelde ‘zwabbe-
rende elektriciteitsnet en storing door mobiele telefoons 
model’. Dat is geen sinecure want ondertussen heeft de 
totale database een omvang van 22 Gigabyte en om daar 
berekeningen op uit te voeren heeft men heel wat reken-
kracht nodig.Hij heeft steeds naar één variabele gekeken 
namelijk de correlatie van het gedrag van steeds paren 
RNG’s uit het netwerk. Die correlatie mag er helemaal 
niet zijn omdat de random-generatoren in principe ge-
heel toevallige getallen produceren. Maar hij vindt wel 

degelijk een correlatie die vooral aanwezig is tijdens de 
wereldgebeurtenissen. 
Interessant is dat er in het netwerk twee verschillende 
typen random-generatoren voorkomen die verschillen 
in de interne werking. Er mag van worden uitgegaan dat 
generatoren van hetzelfde type op dezelfde manier op 
storingen reageren en dat het effect van storingen op 
verschillende typen minder zou correleren. Bij de analyse 
van het gedrag van de verschillende paren van generato-
ren blijkt echter dat de correlaties juist groter zijn als de 
generatoren van een verschillend type zijn. En natuurlijk 
alleen ten tijde van een wereldgebeurtenis.
Op grond van alle verdere meer gedetailleerdere ana-
lyses concludeert Bancel dat een model waarbij het 
afwijkend gedrag van de generatoren wordt verklaard 
door een ‘veld’ dat zich opbouwt op het moment dat veel 
mensen hun aandacht op hetzelfde richten het meest 
plausibel is. Het model dat volgens de netwerk-beheer-
der Roger Nelson de bron is van de afwijkingen, paranor-
maal of via al dan niet bewust bedrog, zou slechts een 
klein deel van de data kunnen verklaren. De kans dat de 
resultaten volkomen toevallig zouden zijn is nu kleiner 
dan één op de miljoen.
Deze nieuwe analyses werden zeer recentelijk in kleine 
kring besproken en het is te verwachten dat het laatste 
woord erover nog niet is gezegd. Zelf ziet Peter Bancel 
zijn analyses vooral als een aanzet tot een meer efficiënt 
experiment waardoor je niet zoveel jaar data moet verza-

Het Global Consciousness Project loopt nu al meer dan 14 jaar. In 

1998 werden de eerste random getallen-generatoren aangesloten, 

in 2005 bereikte het zijn huidige omvang van zo’n 60-70 RNG’s…

Global Consciousness Project:
opnieuw doorgelicht

NIEUWS
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melen om tot stevige conclusies te komen. Het meest 
interessante, zegt Bancel, is wel dat de resultaten van 
het project nog steeds dezelfde zijn en dat daarom 
de statistische betrouwbaarheid nog voortdurend 
toeneemt. En verder dat vergroting van het aantal ge-
neratoren, en het efficiëntere gebruik ervan, in 3 jaar 
tijd zou kunnen leiden tot een resultaat dat even sterk 
is als dat van de afgelopen 14 jaar. Helaas schat hij de 
kosten van een nieuw project op 3 miljoen dollar. Dat 
zit er dus even niet in. n

Dick Bierman

Ik zit in de trein van Parijs naar Amsterdam na een 
dagje intensieve wetenschap. Dr. Bancel presen-
teerde nieuwe analyses van het Global Consciousness 
Project. Ik begin met het schrijven van het verslag van 
die bijeenkomst (zie het nieuwsbericht hierboven). 
Er zijn nog drie uur te gaan. Ik wordt gebeld door een 
nummer uit Amsterdam maar ik heb geen idee wie 
het is. Nog even overweeg ik mijn mobiel maar even 
te laten rinkelen. Maar fronsende omstanders nopen 
me op te nemen en ik zeg zo zacht mogelijk: “met Dick 
Bierman”. “Ja met […]” klinkt het aan de andere kant 
van de lijn. “Ik wilde u wat vragen.” “O ja?” “Ja over 
het Global Consciousness Project.” Ik vraag verbijsterd 
of hij morgen kan terugbellen. In zeker een jaar niet 
aan dat project gedacht, tot eerder deze week. En 
nu ineens na een dagje intensief er mee bezig te zijn 
geweest, belt er iemand over dat project. En echt, ik 
ben nog nooit door iemand opgebeld met vragen over 
het Global Consciousness Project. Ach het is natuurlijk 
toeval. Maar wel betekenisvol toeval! n

Dick Bierman

Global conciousness:
een spontane ervaring

Praktisch iedereen is wel bekend met oefenen, alvorens het 

moeten leveren van een prestatie. We komen dan ook al op 

een jonge leeftijd in contact met dit fenomeen op school: 

het leren voor een proefwerk of overhoring, het oefenen 

van sommetjes of het uit je hoofd leren van een spreek-

beurt. Wanneer ik mensen echter tracht te vertellen dat het 

omgekeerde proces – een prestatie beïnvloeden door ná 

het leveren van deze prestatie alsnog te oefenen – ook be-

staat, kijken de meesten mij zeer schaapachtig (of eigenlijk 

geitachtig) aan. En dat kun je ze ook moeilijk kwalijk nemen: 

het idee dat oefening als het ware terug in de tijd een pres-

tatie beïnvloedt, is zo in strijd met ons alledaagse lineaire 

begrip van tijd, dat nagenoeg niemand zich dit echt kan 

voorstellen, net zoals niemand zich echt kan voorstellen hoe 

het universum oneindig groter wordt. Vanuit de parapsycho-

logie en ook de natuurkunde komt echter steeds meer evi-

dentie dat dergelijke processen wel degelijk bestaan…

Trainen in de  toekomst helpt vandaag!
Aron Bijl
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Trainen in de  toekomst helpt vandaag!

Retroactieve invloeden
De afgelopen decennia wordt er steeds meer onderzoek 
gedaan naar retroactieve invloeden op cognitie, waar-
bij condities in de toekomst een anomale retroactieve 
invloed lijken uit te oefenen op een reactie of prestatie 
in het heden. Een voorbeeld hiervan waar al relatief 
veel aandacht aan is besteed binnen de psychologie, 
is presentiment: meerdere onderzoeken hebben aan-
gewezen dat sommige maten van ‘arousal’ bij het zien 
van een emotionele stimulus, al een korte tijd voor het 
aanbieden van deze stimulus een toename vertonen (bij-
voorbeeld Bierman & Radin, 1997). Bij deze onderzoeken 

kregen proefpersonen emotionele plaatjes te zien op een 
scherm, terwijl bepaalde maten van ‘arousal’, zoals de 
geleidingsgraad van de vingertoppen, continu werd vast-
gelegd. Steeds bleek deze geleidingsgraad millisecon-
den tot seconden vóór het verschijnen van het plaatje al 
te veranderen ten opzichte van de rusttoestand, wat sug-
gereert dat informatie betreffende de stimulus dus terug 
in de tijd is gegaan!
Een ander voorbeeld van hetzelfde fenomeen is retroac-
tieve ‘priming’. Reguliere ‘priming’ is het sneller herken-
nen van, of reageren op, een bepaalde stimulus omdat 
men deze of een verwante stimulus, al dan niet bewust, 
eerder heeft waargenomen. Een typisch ‘priming’-expe-
riment zou er als volgt uit kunnen zien: proefpersonen 
dienen te beslissen of een stimulus zoals een plaatje 
emotioneel positief of negatief van aard is. Vlak voor het 
zien van het plaatje krijgen ze zeer kort een emotioneel 
positief of negatief geladen woord (de ‘prime’) te zien. 
Wanneer het woord overeenkomt met het plaatje wat 
emotionele landing betreft (een positief woord bij een 
positief plaatje, enzovoort), maakt men de beslissing 
sneller dan wanneer deze niet overeenkomen. De laatste 

jaren hebben meerdere onderzoeken echter aangewezen 
dat ook wanneer de ‘prime’ na de stimulus wordt aange-
boden, deze een effect heeft op de reactietijd (bijvoor-
beeld De Boer & Bierman, 2006; Bem, 2011).
Een ander voorbeeld, waarbij het effect niet (milli-)
seconden maar meerdere minuten terug in de tijd gaat, 
is retroactieve oefening of retroactief leren. Hierbij be-
invloedt oefening in de toekomst een prestatie in het 
heden.

Willekeur
Bij dergelijk onderzoek, waar anomale retroactieve in-

vloeden worden getest, is het van essentieel belang dat 
de toekomstige conditie die ‘het verleden dient te beïn-
vloeden’ willekeurig gekozen wordt. Wanneer dit niet het 
geval is, kunnen normale inferenties van de proefperso-
nen wat betreft de toekomst immers gewoon ten grond-
slag liggen aan de geleverde prestatie in het heden. 
In de meeste onderzoeken naar dit fenomeen wordt dan 
ook gebruikgemaakt van random getallen-generatoren 
om de toekomstige conditie te bepalen. Om deze reden 
zijn een tweetal onderzoeken van Franklin & Schooler 
(2011a; 2011b) extra interessant. In hun onderzoek naar 
retroactieve oefening was de toekomstige conditie name-
lijk afhankelijk van een gebeurtenis in de ‘echte wereld’, 
buiten het laboratorium, namelijk de uitkomst van een 
roulettewiel. Middels het effect van retroactieve oefe-
ningen wisten zij deze uitkomst dan ook met succes te 
voorspellen! Dit deden ze als volgt: 
Gedurende twee opeenvolgende sessies, kregen de 
proefpersonen gedurende meerdere trials steeds één 
van vier vooraf bepaalde vormen te zien op een scherm. 
Tijdens de eerste sessie moesten ze bij het zien van 
twee van deze vier figuren reageren door op een knop te 
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drukken. Bij het zien van de andere figuren moesten ze 
niks doen en wachtten tot het volgende figuur verscheen. 
Tijdens de tweede sessie moesten ze alleen nog reage-
ren bij het zien van één van de twee figuren, waarop ze 
tijdens de eerste sessie moesten reageren (zie Figuur 
1). Welke van de twee figuren uit de eerste sessie ze op 
moesten reageren tijdens de tweede, werd, tussen beide 
sessies in, bepaald door de uitkomst van een roulette-
wiel; rood voor het ene figuur, zwart voor het andere.
Ervan uitgaande dat er dus retroactieve oefening plaats-
vindt, is te verwachten dat men tijdens de eerste sessie 
sneller en accurater zal reageren op het figuur, waarop 
men tijdens de tweede sessie weer moet reageren, dan 
op het andere figuur. Het zou dan dus mogelijk moeten 
zijn om tijdens de eerste sessie, uit de prestatie op 
beide figuren, al af te leiden op welk figuur men in de 
tweede sessie zal moeten reageren. Daarmee zou dan 
tegelijkertijd ook de uitkomst van het roulettewiel voor-
speld moeten worden!
Dit bleek dus ook mogelijk te zijn. Franklin & Schooler 
ontwikkelden een algoritme om al tijdens de eerste ses-
sie uit de prestatie van de proefpersonen af te leiden 
welk figuur ze in de tweede sessie toegewezen zouden 
krijgen en daarmee dus ook op welke kleur het roulette-
wiel zou vallen. Ze behaalden hierbij succespercentages 
van 57 tot 63%, in plaats van de verwachte 50% (of ei-
genlijk ongeveer 49%, aangezien een roulettewiel ook op 

groen (nul) kan uitkomen).
Taken als hierboven beschreven, waarbij men bij sommi-
ge stimuli moet reageren en op andere juist niet, worden 
ook wel Go/NoGo taken genoemd. Voor mijn afstudeer-
onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam heb ik, 
onder supervisie van Dr. Dick Bierman, een vergelijkbare 
opzet gebruikt in een onderzoek naar retroactieve oefe-
ning.

Go/NoGo-prestatie als functie van rationeel 
versus intuïtief denken
Aangezien dergelijk onderzoek binnen de reguliere psy-
chologie, de wetenschap in het algemeen en zelfs de 
samenleving, nog wel eens met argusogen bekeken en 
zelfs geridiculiseerd wordt, was het nodig de opzet iets 
aan te passen om zo ook een aantal meer ‘mainstream 
hypotheses’ te kunnen toetsen. Daarom hebben we ook 
gekeken naar de stijl van denken van de proefpersonen. 
Volgens de zogenaamde ‘dual-process theorie’ kan den-
ken grofweg ingedeeld worden in twee stijlen, namelijk 
rationeel en intuïtief denken (zie bijvoorbeeld Betsch & 
Glockner, 2010). Waar rationeel denken een langzaam 
en meer bewust proces is, is intuïtief denken een sneller, 
veelal onbewust proces. Zo werd in dit onderzoek ook de 
prestatie van rationele en intuïtieve denkers met elkaar 
vergeleken, om te kijken of intuïtieve denkers inderdaad 
sneller zouden reageren tijdens beide sessies. Maar er 
was nog een reden waarom de stijl van denken van de 
proefpersonen interessant was. Het zou immers best mo-
gelijk kunnen zijn dat, aangezien processen als retroac-
tieve oefening geheel onbewust plaatsvinden, intuïtieve 

Men moet ook niet vergeten dat binnen 

de natuurkunde, met name de kwantum-

mechanica, dergelijke ‘backwards time-

effects’ al geaccepteerd zijn…

figuur 1 —Experimenteel design.
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denkers meer baat hebben bij dit proces dan rationele 
denkers; intuïtief denken is immers een veelal onbewust 
proces. Ook kregen de proefpersonen in onze versie, 
voor het begin van de tweede sessie, de instructie om of 
zo snel mogelijk of zo accuraat mogelijk te werk te gaan. 
Er is namelijk al vaker gebleken dat intuïtieve denkers 
meer baat hebben bij een instructie om zo snel mogelijk 
te werk te gaan en rationele denkers meer baat hebben 
bij een instructie om zo accuraat mogelijk te werken 
(bijvoorbeeld Taggart & Valenzi, 1990). Binnen een Go/
NoGo-setting was over dit effect nog niks bekend.
Welk figuur tijdens de tweede sessie op gereageerd 
moest worden, werd in onze versie (helaas) niet bepaald 
door een roulettewiel, maar door een random getallen-
generator. Om retroactieve oefening vast te stellen werd 
in dit onderzoek dan ook gewoon naar het verschil in 
prestatie gekeken tussen beide figuren tijdens de eerste 
sessie.

Hypotheses & resultaten
De mainstream-hypotheses, namelijk dat a) intuïtieve 
denkers sneller zouden reageren tijdens beide sessies 
en b) dat proefpersonen beter zouden presteren wan-
neer zij een instructie zouden krijgen die congruent was 
aan hun stijl van denken dan wanneer deze instructie 
incongruent was, konden beide niet worden bevestigd. 
De hypothese dat proefpersonen tijdens de eerste ses-
sie sneller en accurater zouden reageren op het figuur 
waarop ze tijdens de tweede sessie weer moesten rea-
geren werd wel bevestigd. Tevens bleek dit effect alleen 
te gelden voor proefpersonen met een intuïtieve stijl van 
denken. Intuïtieve proefpersonen reageerden tijdens de 
eerste sessie significant sneller op het figuur waarop ze 
tijdens de tweede sessie weer moesten reageren, dan op 
het andere figuur waarop ze moesten reageren tijdens de 
eerste sessie.
Hoezeer dergelijke resultaten ook tegen ons voorstel-
lingsvermogen ingaan, ze zijn niet de eerste in hun soort. 
Men moet ook niet vergeten dat binnen de natuurkunde, 
met name de kwantummechanica, dergelijke ‘backwards 
time-effects’ al geaccepteerd zijn (bijvoorbeeld Atkinson, 
2000; Bierman, 2010). n
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Vraag een willekeurige student in de 

psychologie: ken je Bob Rosenthal? 

En met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid is het antwoord 

‘Ja’. En terecht, want Rosenthal is 

een onderzoeker die voor het eerst 

systematisch onderzoek heeft ge-

daan naar de ‘selffulfilling prophecy’ 

en naar het ‘experimentator-effect’. 

En daarmee heeft hij een hoop el-

lende over zichzelf afgeroepen. De 

mededeling die hij had voor andere 

wetenschappers was namelijk niet 

zo welkom: “jullie wensen en 

verwachtingen hebben een 

effect op de resultaten van je 

onderzoek”.

Robert Rosenthal

Dick Bierman

Bijna iedereen kent Rosenthals Pygmalion-experiment 
waarbij alleen al de verwachting die op basis van een 
pseudo-test werd gewekt bij onderwijzers, namelijk dat 
bepaalde kinderen volgens die pseudo-test intelligent 
zouden zijn, uiteindelijk tot gevolg had dat deze kinde-
ren intelligenter werden! Minder bekend is zijn rol in de 
parapsychologie. Ook die komt hier aan de orde.
Robert Rosenthal werd op 2 maart 1933 geboren in 
Giessen en verliet Duitsland met zijn familie net op tijd 
toen hij zes jaar was. 
Hij begon zijn wetenschappelijke carrière als klinisch 
psycholoog aan de Universiteit van Californie (UCLA) 

KEN UW KLASSIEKEN

maar zijn interesse verschoof alras naar sociale psy-
chologie, naar nonverbale communicatie en de invloed 
daarvan op verwachtingen, zoals bijvoorbeeld in de 
dokter-patiënt-relatie. Maar ook naar de methoden van 
onderzoek, inclusief de statistische problematiek rond 
in de bureaula verdwijnende onderzoeksresultaten (zie: 
Rosenthal, Robert (1979), The ‘File Drawer Problem’ and 
the Tolerance for Null Results, Psychological Bulletin, 
86(3): 638-641, doi:10.1037/0033-2909.86.3.638).
Vanaf 1962 werkte hij aan de beroemde Harvard 
Universiteit. Hij is nu universiteitsprofessor op zijn oude 
nest, de Universiteit van Californie.
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Het experimentator-effect
In 1963 verscheen in het top-tijdschrift Behavioral 
Science het artikel ‘Dull rats and bright rats, The effect of 
experimenter bias on the performance of the albino rat’. 
In dit experiment werd de intelligentie gemeten van 60 
laboratoriumratten. Laboratoriumratten zijn zo gefokt dat 
ze zo veel mogelijk op elkaar lijken. In principe hadden 
ze dus dezelfde intelligentie. Deze ratten werden ver-
deeld in 12 groepjes van 5 ratten. Elk groepje werd door 
een verschillende experimentator (psychologiestudent) 5 
dagen na elkaar getest. 
De helft van de experimentatoren werd verteld dat het 
ratten betrof die speciaal gefokt waren om zo goed mo-
gelijk te presteren op een intelligentietest, waarbij de rat 
in een simpel doolhof (T-maze) de juiste uitgang moet 
kiezen. De overige 6 experimentatoren kregen te horen 
dat hun ratten juist gefokt waren om zo dom mogelijk te 
zijn, en niet in staat om te leren wat de correcte uitgang 
uit het doolhof was.
En de resultaten spreken voor zich. Niet alleen bleken 
de ratten die zogenaamd ‘slim’ waren het vanaf dag 1 
al beter te doen maar ze leerden ook langer door. De 
zogenaamd ‘domme’ ratten bleven na dag 3 op hetzelfde 
niveau hangen. In zijn conclusie schrijft Rosenthal: 
“…deze resultaten geven zeker aan dat het ‘experimenta-
tor-effect nog springlevend is zelfs bij dierenonderzoek. 
Wat moet dat wel niet betekenen voor mensonderzoek? 
Experimentator-effecten kunnen serieuze gevolgen heb-
ben in wetenschappelijk onderzoek zoals het onderzoek 
naar medicijnen. Als de persoon die het medicijn aan de 
patiënt geeft bepaalde verwachtingen heeft, dan zou het 
zomaar kunnen dat de patiënt zich zal gedragen over-
eenkomstig die verwachtingen…” En dan volgt nog een 
pleidooi voor dubbelblind onderzoek. 
We weten dat Rosenthal betrokken was bij het eerste 
debat over de Ganzfeld-experimenten dat plaatsvond in 
de tachtiger jaren. Hij was toen al een expert op het ge-
bied van meta-analyses en onderwierp de 28 GF-studies 
aan een dergelijke over-all analyse. Hij vond dat de kans 
dat de gecombineerde uitkomst van die 28 experimenten 
bij toeval tot stand zou zijn gekomen, verwaarloosbaar 
klein was (kleiner dan 10-10) en berekende ook dat er 
meer dan 400 ongepubliceerde Ganzfeld-experimenten 
ergens in bureauladen zouden moeten liggen. Deze 
uitkomsten noopten sceptici als Hyman toendertijd tot 
een gematigd standpunt. Maar was Rosenthal nu als een 
neutrale outsider betrokken geraakt bij dit debat of stak 
er meer achter? Ik besloot het hem direct te vragen:

From: Dick Bierman
Sent: Wednesday, January 09, 2013 3:51 AM
To: Robert Rosenthal
Subject: psi

Dear prof Rosenthal,

I am writing a short piece for the ‘dutch Journal of 
Parapsychology and Consciousness Research’ under the 
title: 
‘Know your Classics: Robert Rosenthal’

I have a question that has been on my mind ever since 
you were so brave to engage with this controversial field.
Could it be that the results of your experimenter-effect 
experiments somehow triggered the idea that the experi-
menter was more directly involved (possibly through psi) 
than via the normal sources of biases? I can imagine that 
by gradually removing contact of the experimenter with 
the system under study in your experimenter effect expe-
riments, the normal sources of bias were excluded but 
that still expectations (and/or hopes) of the experimenter 
did partially determine the outcome.

With best wishes
Dick Bierman

figuur 1 —Gemiddeld aantal correcte responses per rat per dag.
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Het antwoord van Rosenthal:

From: Robert Rosenthal
Subject: RE: psi
Date: January 13, 2013 4:26:07 AM GMT+01:00
To: Dick Bierman

I was interested in research on psi type phenomena quite 
a while before I began research on experimenter expec-
tancy effects. I read some of J.B. Rhine’s work when I was 
a student at Newtown High School in Queens, New York 
City, around 1948 or 1949. Rhine sent me a deck of the 25 
Zener cards and I began to collect data on “mental tele-
pathy” and “precognition”. I never collected enough data 
to become a serious psi researcher but I have long been 
a defender of the quality of serious psi researchers (e.g., 
Daryl Bem and Chuck Honorton, and, of course Rhine 
himself).
When I moved from the University of North Dakota to 
Harvard University in 1962, one of my wonderful older 
colleagues, Gordon Allport, suggested psi phenomena 
might be at work in the mediation of experimenter expec-
tancy effects. I never did the kind of research required to 
remove the possibility of any and all sensory cues.
With many thanks for your interest,

Bob Rosenthal

Nou dat lijkt me wel duidelijk. Hij was al voor 1950 
geïnteresseerd en experimenteerde met de beroemde 
Zener-kaarten. In 1971 werd hij zelfs uitgenodigd een 
dinner-speech te houden op het congres van de toen 
nog vrij jonge Parapsychological Association. De titel was 
‘The Silent Language of Classroom and Laboratories’ en 
de inhoud ging vooral over zijn werk over het experimen-
tator-effect op de Harvard Universiteit. Een prachtige pre-
sentatie maar niet direct gericht op de parapsychologie. 
Toch bleek dat hij op de hoogte was van de controverses 
rond de parapsychologie. Hij noemt expliciet dat hijzelf 
‘net als jullie parapsychologen’ een ‘replicatie-probleem’ 
heeft en komt dan met het argument dat je naar alle 
onderzoeken moet kijken in zijn totaliteit. En dat er 
dan geen twijfel aan het experimentator-effect kan zijn. 
Kortom hij benadrukt dan al het belang van meta-analy-
ses. Hij noemt ook terloops dat zijn experimenten soms 
omgekeerde uitkomsten hebben, ‘net als psi-missing in 
de parapsychologie’ zegt hij dan. 
Maar het wordt allemaal nog merkwaardiger. Hij heeft 
dan inmiddels zoveel studies gedaan over het experi-
mentator-effect dat hij kan kijken naar de supervisoren 
van de studenten die de experimenten echt uitvoeren. 
En dan blijkt dat de experimenten waar hijzelf de su-
pervisie voert veel meer positieve resultaten hebben 
dan die waarbij anderen de studenten superviseren. 
Kortom een supervisor-effect. Hij bespreekt dan uitvoe-
rig het Pygmalion-experiment waarbij hij ingaat op de 
mechanismen die wellicht een rol zouden spelen. Zo 
blijkt uit video-opnames dat de onderwijzer meer tijd 
besteedt en intensiever onderwijs geeft aan de kinderen 
die zogenaamd ‘slim’ waren en grote potentie zouden 
hebben. Maar, zo zegt Rosenthal, dat verklaart niet het 
hele effect. In verschillende experimenten probeerde hij 
het effect te verkleinen door de experimentator minder 
belangrijk te maken. Maar het experimentator-effect 
verdween niet. En Rosenthal verdween zelf dus ook niet 
uit het beeld van de parapsychologie. Zijn boven reeds 
genoemde meta-analyse van de Ganzfeld-experimenten 
was een doorbraak in de discussie omtrent de realiteit 
van paranormale verschijnselen en toen er weer flink wat 
Ganzfeld-experimenten bovenop de oorspronkelijke 28 
waren uitgevoerd, verschenen ook weer nieuwe meta-
analyses. Nu is het heel gewoon geworden om in dit 
soort discussies de resultaten van meta-analyses te ge-
bruiken. Bob Rosenthal is echt een klassieker! n

…Rhine sent me a deck of the 25 Zener 

cards and I began to collect data on 

“mental telepathy” and “precognition”. 

I never collected enough data to be-

come a serious psi researcher but I have 

long been a defender of the quality of 

serious psi researchers…



TVP
TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE

& BEWUSTZIJNSONDERZOEK

Steun de wetenschappelijke parapsychologie in Nederland en profiteer van de vele extra’s! 

U kunt kiezen tussen een internet-abonnement waarbij u het TvP alleen in pdf krijgt aangeleverd of 

u krijgt het tijdschrift als drukwerk toegestuurd.

De kosten van het SPR-lidmaatschap met een abonnement op het in drukwerk verschijnende TvP 

bedragen € 27,- per jaar.

Dat lidmaatschap levert u de volgende voordelen op:

• U ontvangt 4x per jaar het TvP.

• U ontvangt in de toekomst ook het tijdschrift in pdf-formaat.

• U krijgt € 5,- korting op de jaarlijkse ‘Dag van de parapsychologie’.

• U krijgt hulp bij het verwerven van fondsen voor onderzoek op dit gebied.

• U heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SPR.

• U krijgt korting op dan wel gratis toegang tot de SPR-webinar’s.

Kortingen:

• Studenten krijgen € 8,- korting.

• Een geschenkabonnement kost eenmalig € 25,-. 

 De schenker heeft gratis toegang tot de ‘Dag van de Parapsychologie’. 

• Een internet-abonnement geeft € 5,- korting. 

U kunt zich opgeven via: tvpbo.dutchspr.org/lid/

Wat steunt u?

De Studievereniging voor Psychical Research (SPR) is sinds het begin van de twintigste eeuw een 

zusterorganisatie van de internationale SPR’s. Vanuit een academische achtergrond draagt de SPR 

zorg voor:

• Wetenschappelijk onderzoek.

• Universitair onderwijs.

• Cursussen.

• Het Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek.

• Website: dutchspr.org

Vindt u de parapsychologie belangrijk en wilt u ons werk extra ondersteunen?

De genoemde bedragen zijn de minimumbedragen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u meer wilt 

overmaken. Voor een meer substantiële of structurele bijdrage kunt u contact opnemen met het se-

cretariaat van de SPR: secr@dutchspr.org

Via onze website (op adres: tvpbo.dutchspr.org/lid/) kunt u een abonnement op het TvP nemen, of 

het type van uw abonnement wijzigen.

Kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het TvP, mail (secr@dutchspr.org) ons de adresge-

gevens van deze persoon. Wij zorgen ervoor dat hij of zij gratis een kennismakingsnummer toege-

stuurd krijgt.




