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science	>	opinion	

Wetenschap	is	meer	dan	een	mening		
volgens	de	demonstranten	op	deze	foto’s	genomen	in	de	USA	kort	nadat	
Donald	Trump	met	een	minderheid	van	de	stemmen	hun	president	werd.		
	
Belangrijk	voordeel	van	wetenschap:		
Je	hoeD	er	niet	in	te	geloven	–	om	aanhanger	te	zijn	of	het	te	beoefenen.		



controverse	



wikikids	

Wetenschap is het vergaren van kennis. Dat houdt in: nieuwe 
dingen leren, te weten komen. En nieuwe ontdekkingen doen. 
Alle ontdekkingen die belangrijk zijn schrijven de 
wetenschappers op. De studenten leren die kennis. En 
wanneer ze later zelf iets belangrijks ontdekken moeten latere 
studenten die ook weer leren. 



wetenschap	



wikipedia	
Wetenschap is  
zowel systematisch verkregen en geordende 
objectieve menselijke kennis, als  
het proces van kennisverwerving en de 
gemeenschap waarin deze kennis wordt 
vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen 
methodes en conventies.  



waarden	in/van	de	wetenschap	
 
Waar   Valid 
 
Betrouwbaar  Reliable 
 
Transparant  Reproducible 
 
Objectief   Inter-subjective 



belangrijke	begrippen	

•  Validiteit:		
	meet	je	wat	je	zou	willen	meten??	

•  Betrouwbaarheid:		
	is	de	meWng	herhaalbaar	en	precies	genoeg?	

•  Bruikbaarheid	/relevanWe:		
	is	het	onderzoek	/	de	uitkomst	van	prakWsche	waarde?	



staFsFsche			versus			klinische	
	

			relevanFe	



metafoor	van	het	kermisgeweer		



validiteit	en	betrouwbaarheid	

	
	
	
	
	

		
	 	betrouwbaar, 							niet	betrouwbaar,										 	betrouwbaar	en 		

				niet	valide 							-daarom-	niet	valide 											valide	



betrouwbaarheid	of	validiteit?		

NVtdK nieuwsbrief 
d.d. 29/5/2017 



wetenschappelijke	kijk	op	de	wereld	
empirie (kennis op basis van waarneming) 
 
Aristoteles   Karl Popper   Thomas Kuhn 
 
inductieve methode  deductieve methode   
 van verificatie    verificatie    
 corroboratie    falsificatie   cruciale toets  

      -> paradigmashift 
           
            

 
 
 
 

        
          Duhem-Quine stelling 
   



cyclus	van	A.D.	de	Groot	



hypothesevorming	

H0  nulhypothese  
 
H1  alternatieve verklaring 

  uit het theoretisch model 
   
  statistisch getoetst  
   waarschijnlijk?   



De	empirische	discussie	

De empirische discussie: theorie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
uitg. Boom, Meppel/Amsterdam, 1980. 
 



empirische	cyclus	



IMR&D	



eminence		versus			evidence	
	

			based	medicine	



SackeN	(1934-2015):	grondlegger	EBM		



EBM	



real	EBM					



pyramid	of	evidence		



Cochrane	Work		





Gezondheid 

Arbeid 



Gezondheid 

Arbeid 



4-baans-weg	



onderzoeksvelden	
Diagnostiek 

 ziektebeeld, arbeidsongeschiktheid, (dis)functionaliteit 
  gouden standaard 

 
Experimenteel/ Toetsend/ Interventie -onderzoek 

 behandeling, advies, strategie etc. 
  gecontroleerd (placebo, sham, nocebo) 
  en zo mogelijk dubbelblind 

 
Observationeel / Beschrijvend 
Etiologie en Prognose 

 oorzaak en gevolg 



soorten	vragen	bij	verzekeringsartsen	
medische vragen per klinisch domein 
 

PROGNOSE    39% 

INTERVENTIE (Tx + Rea)  26% 

ETIOLOGIE    17% 

DIAGNOSTIEK    17% 

Prevalentie / incidentie      

        (R. Kok, 2014) 



PICO	t 	 	 	 	DDO	
•  P	 	paWent 	 	 	DOMAIN 		

•  I		 	intervenWon/	incident 	DETERMINANT	

•  C	 	control		

•  O	 	outcome 	 	 	OUTCOME	

					t	 	 	Wme	



lapis	philosophorum	

Hans en Ole Rosling 
How not to be ignorant about the world 
 
TED Salon Berlijn juni 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg  



vooroordelen	



medicijn	tegen	onwetendheid	


