
 

 

 

 

 

 
 
De jury van de Nationale Postdocprijs 2018 heeft na een uitgebreide bespreking van de 
negenentwintig ingediende, geldige nominaties als winnaar geselecteerd: 
 

Dr. Eddie Brummelman, geboren 3 augustus 1987 
 

Dr. Eddie Brummelman, cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht in 2015, is 
ontwikkelingspsycholoog. Hij werkt als Universitair Docent bij het Research Institute of Child 
Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder ook als postdoc 
aangesteld was (2014-18). 

 
Brummelman onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen. In zijn onderzoek kijkt hij 
naar hoe ouders hun kinderen zelfwaardering proberen aan te leren. Zelfwaardering wordt 
gezien als de basis van een gelukkig en succesvol leven, maar wat Brummelmans onderzoek laat 
zien is dat er ook dingen mis kunnen gaan: met name het overladen van kinderen met 
complimenten en het geven van overdreven complimenten aan kinderen kunnen averechtse 
gevolgen hebben en bijvoorbeeld narcistische storingen veroorzaken. 

 
De jury is van mening dat Brummelmans onderzoek zeer innovatief is en van uitstekende 
wetenschappelijke kwaliteit. Het is innovatief omdat het hem lukt aan te tonen dat de 
psychoanalytische theorie narcisme onvoldoende verklaart en dat inzichten uit de social 
learning theory tot een beter begrip van het verschijnsel leiden. Narcisme is namelijk niet 
simpelweg het resultaat van een gebrek aan ouderlijke warmte, maar kan ook voortkomen uit de 
overevaluation door ouders van hun kinderen. De hoge wetenschappelijke kwaliteit van 
Brummelmans onderzoek blijkt onder meer uit de longitudinale benadering, die hij combineert 
met dagboekstudies, experimentele studies en interventiestudies. Daarnaast waardeert de jury 
de wetenschappelijke onafhankelijkheid en originaliteit waarmee Brummelman zijn onderzoek 
verricht, zijn grote productiviteit, alsook het feit dat hij zijn onderzoek in internationale 
netwerken weet te verankeren en door te ontwikkelen. Zo is hij gastonderzoeker geweest aan 
meerdere gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten en in Groot-Brittanië en is hij 
ook internationaal in de prijzen gevallen voor zijn prestaties.  

 
Narcisme is een prangend maatschappelijk probleem dat voor veel wetenschappelijke 
disciplines van belang is. Naast de verschillende takken van de psychologie valt te denken aan de 
pedagogiek, maar ook aan cultuurwetenschappelijk onderzoek in brede zin. Immers levert 
Brummelmans onderzoek een tot nadenken stemmend commentaar op de normen en waarden 
die aan onze samenleving ten grondslag liggen. Dit blijkt ook uit de grote belangstelling voor 
Brummelmans onderzoek dat door de media getoond wordt in zowel het binnen- als buitenland. 
Het onderzoek van Brummelman en zijn team is het onderwerp van artikelen geweest in onder 
meer Der Spiegel, Huffington Post, New York Times, en The Guardian, en veel toonaangevende 
kranten, televisie- en radioprogramma‘s hebben Brummelman geïnterviewd. Echter reageert 
Brummelman niet slechts op vragen over zijn onderzoek vanuit de pers, maar is hij enorm actief 
en bedreven in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij. Naast een groot aantal 
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populairwetenschappelijke publicaties te hebben geschreven zoekt hij continu het gesprek op 
met ouders door bijvoorbeeld antwoord te geven op vragen over opvoeding en zelfbeeld. 

 
De jury is unaniem van mening dat De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen met trots de Nationale Postdocprijs 2018 kunnen toekennen 
aan dr. Eddie Brummelman. 
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Prof. dr. Patricia Dankers, TU/e 

Prof. dr. Lude Franke, RUG 

Dr. Barbora Hola, VU 

Prof. dr. Christian Lange, UU 

 

 
 


