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Deze dissertatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreken we Bayesiaanse
alternatieven voor veelgebruikte frequentistische nulhypothesetoetsen. Daarbij gaan we
ook in op de potentiële voordelen van deze toetsen ten opzichte van hun frequentistische
tegenhangers. Vervolgens bespreken we in het tweede gedeelte hoe Bayesiaanse methodes
het empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen vooruit kan helpen.

Deel I: Bayesiaanse Model Selectie: Theoretisch

In het eerste hoofdstuk van het eerste deel, Hoofdstuk twee, stellen we een Bayesiaanse
t test voor. Deze Savage-Dickey (SD) t test is gëınspireerd door de Jeffreys-Zellner-Siow
(JZS) t test. De SD t test behoudt de belangrijkste eigenschappen van de JZS t test, maar
is breder toepasbaar. De SD t test stelt onderzoekers bijvoorbeeld in staat om eenzijdig
te toetsen en is ook toepasbaar in situaties waarbij de twee groepen niet dezelfde variantie
hebben.

In Hoofdstuk drie bespreken we hoe de zogenaamde encompassing prior (EP) benade-
ring, een methode die wordt toegepast bij Bayesiaanse model selectie met ongelijkheids-
restricties, ook gebruikt kan worden in situaties met gelijkheidsrestricties. Dit doen we
door te kijken naar de ratio van de hoogte van de posterior en de prior verdeling, op het
punt van gelijkheid (de Savage-Dickey ratio). We laten zien dat de EP benadering een
veralgemenisering is van de Savage-Dickey ratio methode, en dat de EP benadering dus
gebruikt kan worden voor zowel gelijkheids– als ongelijkheidsrestricties. Deze algemene
EP benadering is een computationeel efficiënte methode om Bayes factors uit te rekenen
voor geneste modellen. Echter, de EP benadering voor gelijkheidsrestricties leidt tot de
Borel-Kolmogorov paradox.

In Hoofdstuk vier stellen we een Bayesiaanse hypothesetoets voor, om te toetsen op
de aan– of afwezigheid van correlaties of partiële correlaties. Deze toets is een toepassing
van Bayesiaanse technieken die gebruikt worden voor het selecteren van variabelen in re-
gressiemodellen. We illustreren het gebruik van de tests door middel van drie voorbeelden
uit de psychologische literatuur.

In Hoofdstuk vijf presenteren we een Bayesiaanse hypothese toets voor variantie ana-
lyse (ANOVA). We illustreren wat er gebeurt bij de toepassing van verschillende g-priors
op de ANOVA hypothesetoets. Vervolgens illustreren we de test ook aan de hand van
twee voorbeelden.

Deel II: Bayesiaanse Model Selectie: Toegepast

In het tweede gedeelte bespreken we hoe Bayesiaanse methodes het empirisch onderzoek
in de sociale wetenschappen vooruit kan helpen.

Empirisch onderzoek in de psychologie heeft altijd erg veel gebruik gemaakt van fre-
quentistische toetsen, die gedreven zijn door p waardes. Deze manier van toetsen en de
conclusies die hieruit getrokken worden krijgen al geruime tijd kritiek. Een oplossing voor
de problemen van hypothesetoetsen met p waardes is om naast p waardes ook effectgroot-
tes te vermelden. Een andere oplossing is om p waardes te vervangen door Bayes factors.
In Hoofdstuk zes vergelijken we p waardes, effectgroottes en Bayes factors met elkaar.
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Hiervoor gebruiken we de resultaten van 855 recentelijk gepubliceerde t toetsen uit de
psychologische literatuur. Onze vergelijking laat twee hoofdresultaten zien. Ten eerste,
hoewel p waardes en standaard Bayes factors bijna altijd in overeenstemming zijn over
welke hypothese er beter wordt ondersteund door de data, is er vaak geen overeenstem-
ming over de overtuigingskracht van dit bewijs. Voor 70% van de data die een p waarde
opleverde tussen de .01 en .05, gaf de standaard Bayes factor aan dat het bewijs niet erg
overtuigend was. Ten tweede, effectgroottes kunnen extra informatie geven, zowel naast
de Bayes factor als naast de p waarde.

Het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk zeven, is een reactie op een controversieel artikel
waarin wordt beweerd dat mensen in de toekomst kunnen kijken. In dit controversiële
artikel deed Dr. Bem negen studies, waarin hij meer dan duizend proefpersonen onder-
zocht om te onderzoeken of gebeurtenissen in de toekomst het heden kunnen bëınvloeden.
In dit hoofdstuk bespreken we verschillende tekortkomingen van deze studies. We laten
zien dat de data-analyse gedeeltelijk exploratief was, en dat eenzijdige p waardes het
bewijs tegen de nulhypothese kunnen overschatten. We heranalyseren de data door een
standaard Bayesiaanse t test te gebruiken en laten zien dat het bewijs voor paranormale
gaven niet of nauwelijks aanwezig is. We beargumenteren ook, dat om een sceptisch pu-
bliek te kunnen overtuigen van een dergelijke controversiële claim, confirmatief onderzoek
cruciaal is. Daarbij is het gebruik van conservatieve toetsen (toetsen die niet te snel be-
wijs voor een effect leveren) belangrijk. Tot slot concluderen we dat de p waardes van
Bem geen bewijs leveren voor de stelling dat mensen in de toekomst kunnen kijken. Ze
zijn daarentegen wel een indicatie dat psychologen de manier waarop zij hun onderzoeken
uitvoeren, en de manier waarop zij hun data analyseren, moeten veranderen.

In het laatste hoofdstuk van deze dissertatie, Hoofdstuk acht, bespreken we het doen
van confirmatief onderzoek. Het waarheidsgehalte van claims die gedaan worden hangt af
van de manier waarop data is verzameld en geanalyseerd. In dit hoofdstuk benadrukken
we twee ongemakkelijke feiten die een bedreiging vormen voor wat wij zien als de kern
van wetenschappelijk onderzoek. Het eerste feit is dat psychologen hun data-analyse over
het algemeen niet vastleggen voordat ze hun data gezien hebben. Daardoor wordt het
heel verleidelijk om de analyse aan te passen aan de verzamelde data. Deze gang van
zaken maakt de uiteindelijke analyse erg lastig te interpreteren, want de mate waarin
er geëxploreerd is, is voor reviewers of lezers niet in te schatten. Het tweede feit is
dat de p waarde het bewijs tegen de nulhypothese overschat, en dat het gebruik van
frequentistische toetsen (met p waardes) ook voor inflexibiliteit zorgt bij het verzamelen
van data. We stellen voor dat onderzoekers hun studies van tevoren centraal aanmelden,
en dat ze ook van tevoren aangeven welke analyses er uitgevoerd zullen gaan worden.
Deze analyses zijn dan de enige analyses die het predicaat confirmatief mogen dragen, en
alleen voor deze analyses zijn de standaard toetsen valide. Alle andere analyses krijgen
het predicaat exploratief. Daarnaast stellen we voor dat onderzoekers gebruik maken
van Bayes factors in plaats van p waardes bij het uitvoeren van een nulhypothesetoets.
Bayes factors staan het tussentijds evalueren van de resultaten toe; een wetenschapper
mag stoppen met data verzamelen als ze vindt dat haar punt gemaakt is en de data haar
hypothese voldoende onderbouwen.

Deel III: Appendices

Bayesiaanse methodes kunnen ook erg bruikbaar zijn zonder dat er gekeken wordt naar
Bayes factors. Om te illustreren hoe onderzoekers Bayesiaanse statistiek kunnen ge-
bruiken om hun data te modelleren staan in de appendix onder andere twee hoofdstukken
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die laten zien hoe mathematische modellen geëvalueerd kunnen worden met gebruikma-
king van Bayesiaanse statistiek.

In Appendix A onderzoeken we de statistische eigenschappen van het zogenaamde Ex-
pectancy Valence (EV) model. We laten zien dat de resultaten van het model moeilijk te
interpreteren zijn op het niveau van het individu. Vervolgens stellen we een hiërarchische
extensie voor, die we ook implementeren. Dit model combineert op een coherente manier
informatie van verschillende individuen om tot een goede schatting te komen. Als laat-
ste passen we dit model toe op data van een experiment die de interpretatie van de EV
parameters onderzoekt en valideert.

De laatste jaren is de populariteit van Bayesiaanse data-analyses enorm toegenomen,
dat heeft onder andere te maken met de WinBUGS software. Deze software is gratis
verkrijgbaar en stelt de gebruiker in staat om statistische modellen eenvoudig te imple-
menteren. Echter, voor complexere psychologische procesmodellen kan het prettig zijn,
en soms noodzakelijk, om zelf functies en verdelingen toe te voegen aan wat er al beschik-
baar is in WinBUGS. Deze functionaliteit is beschikbaar via de WinBUGS Development
Interface (WBDev). Appendix B illustreert het gebruik van WBDev door middel van
voorbeelden zoals de implementatie van het EV model, als ook de shifted Wald verdeling
die gebruikt wordt voor reactietijd taken.

Vervolgens presenteren we in Appendix C en D de R scripts om de Bayes factors voor
de correlatie, de partiële correlatie en de ANOVA hypothesetoets uit te rekenen.

Daarna, in Appendix E, kijken we terug op de controversiële studie uit Hoofdstuk
zeven. We bekijken hoe gevoelig de Bayesiaanse t test is als we andere prior verdelingen
gebruiken. Wij laten zien dat andere zinvolle prior verdelingen geen andere kwalitatieve
resultaten genereren dan de resultaten die de standaard berekening lieten zien. Dus zijn
onze initiële conclusies niet gevoelig voor het gebruik van andere prior verdelingen.

Als laatste presenteren we in Appendix F de resultaten van het confirmatieve onder-
zoek naar paranormale gaven uit Hoofdstuk acht. Alle toetsen genereren bewijs in het
voordeel van de nulhypothese. Anders gezegd, alle confirmatieve experimenten genereren
bewijs tegen de hypothese dat mensen de toekomst kunnen voorspellen.
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