
 

 

MARBLE MAIL 
ECP SPECIAL 

	  
	  

	  
	  

Eindelijk het is zo ver! 

Het uur van de waarheid is 
aangebroken; morgen en 
overmorgen zullen een deel van 
jullie zich moeten verantwoorden 
tegenover de Ethische Commissie 
Psychology (ECP) ! Dan zal blijken 
of jullie na alle voorbereiding je 
onderzoek ook daadwerkelijk uit 
gaan voeren, of beter gezegd,  uit 
MOGEN voeren. Het gaat er 
namelijk om of het ethisch 

verantwoord is om de 
proefpersonen aan je onderzoek 
bloot te stellen. Denk  hierbij niet 
alleen aan extremiteiten als 
elektrische schokken  à la Milgram.  

Sjaan Nederkoorn maakte 

tijdens haar college ‘Ethiek’ in het  
onderzoeksblok van Hugo Alberts 
al duidelijk dat ook algemeen 
geaccepteerde 
onderzoeksmethoden kritisch 
bekeken worden. Belangrijk is niet 
alleen of de proefpersoon een 



 

 

gezondheidsrisico loopt,  maar er 
wordt ook puur bekeken of het 
noodzakelijk is om het onderzoek 
uit te voeren op de wijze die je 
voorlegt aan de ECP. Het is in  
 
onderzoeksland namelijk niet de 
bedoeling dat je moeilijk doet als 
het makkelijk kan, dus de ECP 
hoedt de proefpersoon  voor 
onnodige of overbodige belasting.   

Tot vreugde van sommigen 

en verdriet van anderen vragen 
jullie de goedkeuring aan de ECP 
voor je onderzoek niet schriftelijk, 
maar mondeling aan. Ik vroeg  ECP 
lid Remco Havermans naar een tip 
ter voorbereiding op de meeting. “  
 
 
 
 
 
 
Het is vooral belangrijk, 
dat je goed uit kunt 
leggen wat je precies 
wilt onderzoeken en ook 
hoe het onderzoek in 
elkaar steekt. Uit de 
proposals die wij krijgen wordt 
vaak wel globaal, maar niet in 
detail beschreven uit welke stappen 
het onderzoek bestaat. Wat 
vanzelfsprekend is voor jou, moet 
je aan ons nou juist gewoon nog 
vertellen.” Karlijn Houben 
benadrukt een ander aspect. ”Het is 
belangrijk dat studenten goed 
nadenken over de operationalisatie 
van de variabelen in hun 
onderzoek:  

 
wat wil je meten of 
manipuleren en hoe ga 
je dit doen? Dat de proposals 
ook een effect hebben op de 
emotionele gesteldheid van de ECP 
leden, bleek toen ik Carolien 
Martijn vroeg om de manier waarop 
zij morgen de meetings in zal 
gaan. “BLIJ!”was direct haar eerste 
reactie. “ 
 
Blij omdat er 
maatschappelijk 
relevante zaken worden 
aangesneden. Voorbeelden 
zijn onderzoek naar seksuele 
voorlichting aan jongeren met een 
verstandelijke beperking of 
onderzoek naar de 
persoonlijkheidskenmerken van  
mensen met een voorkeur voor 
Sadomasochisme.” Ze voegde hier 
aan toe dat ze desalniettemin ook 
kritisch zal zijn en blijven. We 
verwachten ook niet anders van 
deze ervaren onderzoeksdiva!  
 

De chairman van de ECP, 

Rob de Vries , was helaas 
ongelooflijk druk en ik kon in de 5 
seconden dat hij (on)beschikbaar 
was alleen een reactie van hem 
loskrijgen die niet direct voor 
herhaling vatbaar is. Maar hem 
kennende zal hij toch, al is het 
misschien pas om 3 uur vannacht,  
elk proposal  zeer kritisch bekijken. 
Gelijk een echte ‘pater 
familias ‘   is hij zich te allen 
tijde volop bewust van zijn 



 

 

verantwoordelijkheid als hoeder 
van de morele standaard  aan onze 
faculteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot zover de ECP SPECIAL.. Al 

wie vannacht toch nog wakker ligt 
van de onvermijdelijke ontmoeting 
met de mannen  en vrouwen van de 
ECP, adviseer ik een beker warme 
melk met honing en een van de 
bestsellers uit de bijlage. 
 
 
 
Succes ! 
 
 
Uw razende reporter Eri Heesakkers 
 
 
 
 
 

Bijlage: 

 
 
 
How to impress me ( 
Remco Havermans, 
2010)   

 
The highway to Hugo’s 
heart *(?, 2009)  
 
Uit de penarie met Arie 
(Arie v d Lugt, 1999) 
 
De ratio als redding 
(Rob de Vries, 1957) 
 
Operationaliseren kun 
je leren (Katrijn 
Houben, 2006)  
 
2 x 2 design and 
everything will be fine! 
(Carolien Martijn, 2001) 
 
*author: female but 
otherwise unknown. 
 


